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| 1875 bekjendtgjorde Prof. Lorenz i en af Videnskabernes Selskab udgiven Afhandling: 

«Experimentale og theoretiske Undersogelser over Legemernes Brydningsforhold» (Anden 

Afhandling)!), Resultaterne af en Række Forsøg over Lysets Brydning i Luftarter og Dampe. 

Jeg har til de af mig udførte Forsøg benyttet de af Prof. Lorenz til hans egne Forsøg kon- 

struerede Apparater og i det væsenlige fulgt samme Methode som han. Jeg vil derfor 

henvise lil ovennævnte Afhandling og kun give en kort Beskrivelse af Apparaterne og For- 

søgsmethoden med udtrykkelig Angivelse af, paa hvilke Punkter der finder Afvigelse Sted 

fra Prof. Lorenz’s Anordning, før jeg gaar over til at meddele Resultaterne af mine Forsøg. 

Som i alle nyere Forsøg over Lysets Brydning i luftformige Legemer er Interferens- 

methoden anvendt. Interferensstriberne dannedes ved Tilbagekastning og Brydning af Lyset 

fra en Natrium-Lithiumflamme i to Glastærninger, der tjente som Jaminske Spejle, idet i 

hver Tærning en af Siderne var belagt med Sølv. Den ene stod i uforanderlig Stilling med 

de brydende Kanter omtrent lodrette paa et fast Underlag. Den anden var anbragt i en 

Afstand af omtrent 800™" fra den første midt paa en vandret Skive, der var anbragt be- 

vægelig om en lodret Axe i en Fod paa tre Stilleskruer. Skiven kunde omdrejes ved en 

Finskrue om sin lodrette Axe. Ved at Spejlbillederne i de to Tærninger af et fjernt Punkt 

bragtes til at falde sammen, bleve de belagte Flader stillede parallele saaledes, at Indfalds- 

lodderne dannede en Vinkel noget større end 227,5 med Centrernes Forbindelseslinie. 

I omtrent en Fods Afstand fra Tærning Nr. I blev stillet en Natrium-Lithiumflamme, 

som blev flyttet, til man i Tærning Nr. 2 saa et Billede af Flammen, der var gjennemfuret 

af Interferensstriber. De to Straaler, der interfererede med hinanden, vare fjernede omtr. 

30mm fra hinanden. En Skjærm med en Aabning mellem Flammen og Tærningen holdt 

uvedkommende Lys og Varme borte. Derefter bleve to Lindser opstillede i Straalerne fra 

Tærning Nr.2. Paa den første Lindse var anbragt et Traadkors, paa hvilket dem anden 

var indstillet. Skulde Striberne iagttages, blev Stillingen af Tærning Nr. 2 forandret, til 

') Det K. D. Vidensk. Selskabs Skrifter, 5. Række, naturvidensk. og math. Afd., X, S. 483 ff. 

{* 



Striberne viste sig skarpe, sete gjennem Lindsesystemet!), og derefter Lindsen med Traad- 

korset drejet, til den ene Traad yar parallel med Striberne. 

Mellem de to Tærninger blev nu Apparatet, der skulde optage Dampen, opstillet. 

Det bestod af to parallele Messingror af samme Lengde, lukkede med Spejlglasplader, og 

det var opstillet saaledes, at de to interfererende Straalebundter passerede hver gjennem sit 

Rør. Det ene Ror var til enhver Tid afspærret og indeholdt atmosfærisk Luft. Det andet 

kunde tømmes eller fyldes gjennem to Tilledningsrer med Haner. Ved at Damp fortes ind 

i eller ud af dette Ror, der var lagt udenom det førstnævnte for at gjøre dets Rumfang 

saa stort som ønskeligt, bleve Striberne forskudte i den ene eller den anden Retning. Damp- 

beholderen var omgiven af et Hylster, hvorigjennem der blev sendt Dampe fra kogende 

Vand til Opvarmning af den. Alle Forsogene ere derfor foretagne ved en Temperatur lidt 

under Vandets Kogepunkt. Det ene Tilledningsror endte i en Udvidelse, hvori en gjennem- 

boret Kautschukprop kunde anbringes. Herved blev opnaaet en lufttæt Forbindelse mellem 

det Ror, der tjente som Dampbeholder, og Kolben, der indeholdt Vædsken, idet Kolbens 

Hals blev anbragt i Proppens Gjennemboring. Kolbehalsen var ikke forsynet med nogen 

Hane, da det viste sig vanskeligt at faa en saadan til at slutte tæt under Forsøget, hvor 

Kolben blev opvarmet. Det andet Tilledningsrør førte ved en Kautschukslange til en ud- 

pumpet stor Klokke; en Sideledning førte til en Kolbe, der var anbragt i en Kuldeblanding 

af Kogsalt og Is. Et Kviksølvmanometer stod i Forbindelse med Klokken. 

Forsøgene bleve nu foretagne paa følgende Maade. Dampbeholderen og Klokken 

bleve udpumpede, den første saavidt, som Pumpen kunde drive det. Ofte blev den tilbage- 

blivende Luft for største Delen udjaget, ved at der sendtes Dampe gjennem Apparatet. 

Dette viste sig ofte nødvendigt, da Striberne ellers let bleve udviskede ved den første Ind- 

sendelse af Damp i Forsøget. I Kolben bragtes saa megen Vædske, at der var tilstrække- 

ligt til to Forsøg. Den blev lukket med en lille Korkprop og sat ned i et Glas Vand 

sammen med et Thermometer. Efter at den havde antaget Vandets Temperatur, blev 

Kolben aabnet et Øjeblik, taget op af Vandet, omhyggelig aftørret og tareret paa en Vægt- 

skaal, ved hvilken 5tedels Milligram kunde jugeres. Efter Tareringen blev den igjen bragt 

ned i samme Glas Vand som før eller i Is eller i Vand af bekjendt lav Varmegrad; og 

mens den var i dette Bad, toges Proppen af, og Halsen blev sat i Forbindelse med Appa- 

ratets Dampbeholder. Et Glas med varmt Vand blev anbragt saaledes, at Kolben var under 

Vandets Overflade, Hanen til Dampbeholderen blev aabnet og, idet Dampen strømmede ind, 

blev et passende Antal Striber talt, idet der i Reglen begyndtes med Traaden indstillet paa 

1) Det viste sig nødvendigt, at Traadkorset var anbragt paa en Glasflade, da Øjet ellers efter nogen Tid 

i Reglen akkommoderede sig efter en anden Afstand, rimeligvis Afstanden til den Lindse, hvorigjennem 

Traadkorset saas, da Striberne efterhaanden syntes bestandig smallere (det belyste Feldt mindre), 

mens Traadkorset forsvandt for Øjet. 



en rød Stribe, der laa midt imellem to gule. Stribernes Gang blev standset, ved at Hanen 

blev lukket, og Antallet af Striber noteret. Nu blev, stadig under lagttagelse af Striberne, 

den anden Hane aabnet, hvorved Dampen strømmede ud af Beholderen til Fortætteren. Den 

blev dog lukket, for den hele indsendte Dampmengde var strommet ud, idet der blev talt 

et noget mindre Stribetal tilbage end frem. Antallet af tilbagegaaende Striber noteredes. 

Derpaa sendtes Dampe ind igjen, til der var talt et forud bestemt Antal Striber. 

Hanen til Fortætteren blev nu atter aabnet, og et ligesaa stort Antal tilbagegaaende Striber 

taltes. Saaledes blev nu fortsat, indtil omtrent Halvdelen af Vædsken var forbrugt, idet 

hver Gang nøjagtig den samme Dampmængde strømmede ud, som der i Forvejen var sendt 

ind. Nu blev Kolben taget af og lukket, og dens Vægttab bestemt, efter at den som før 

var anbragt i Vand af bekjendt Temperatur. 

Hermed var dette Forsøg sluttet, men i Fortsættelse af det blev et andet foretaget 

med Resten af Vædsken paa samme Maade som det forrige, kun med den Forskjel, at der 

ogsaa efter den første Indsendelse strømmede ligesaa megen Damp ud, .som der var kommen 

ind. Forsøget blev fortsat, til hele Vædskemængden i Kolben var benyttet. Dette 

skete for at undersøge, om der var Forskjel paa det første og sidste Destillat af Vædsken. 

Der viste sig ingen Forskjel ved noget af Stofferne. Naar dette Forsøg var sluttet, blev 

der foretaget en omtrentlig Bestemmelse af Trykket af de Dampe, der vare tilbage efter den 

sidste Udtømning, idet Hanen blev aabnet til den udpumpede Klokke og Striberne iagttagne, 

til de standsede, altsaa til Trykket i Beholderen og Klokken var blevet det samme. Dette 

Tryk iagttoges paa Manometret, og af det beregnedes ved det talte Antal Striber Trykket 

under de to Forsøg saavel før som efter Indsendelsen af Damp. 

Med samme Stof blev der nu foretaget i Reglen to Forsøg til, paa samme Maade 

som før, men med den Forskjel, at der hver Gang sendtes saa megen Damp ind, at der 

blev forskudt omtrent 3 Gange saa mange Striber som før. I Reglen var ogsaa Dampens 

Begyndelsestryk forskjelligt fra det i de to første Forsøg. 

Mellem de af Prof. Lorenz og af mig anvendte Apparater var der altsaa kun den 

Forskjel, at han brugte en Kolbe med Hane til Dampudviklingen, mens min Kolbe var 

uden Hane, og at Professoren benyttede en Kviksolvluftpumpe, et Apparat, som ikke stod 

til min Raadighed. Den forste Forskjel var uden Betydning; den anden bevirkede, at jeg 

ikke arbejdede ved saa lave Tryk af Dampene, som jeg ellers vilde have gjort. Men netop 

denne Omstændighed ledede mig til at anstille Forsøgene, som jeg gjorde, idet jeg i mine 

første Forsøg fik Afvigelser, som jeg ikke kunde forklare mig paa anden Maade end ved at 

antage, at Stribeantallet pr. Gram varierede, om end kun lidt, med Trykket. Jeg indrettede 

derfor Forsøgene saaledes, at Damptrykket før hver Indsendelse (Begyndelsestrykket) i samme 

Forsøg var det samme, at dette Tryk blev maalt, og at der for hvert Stof blev anstillet to 

Rækker Forsøg; indenfor hver Række vare Begyndelsestryk og Slutningstryk de samme i de 



forskjellige Forsøg, hvoraf der i Reglen var to i hver Række, mens Slutningstrykkene i 

Forsøgene i de forskjellige Rækker vare meget forskjellige. 

For at undersøge, om der mulig var indløbet konstante Fejl ved den Maade, hvorpaa 

Striberne bleve iagttagne eller ved Forsøgenes forskjellige Varighed, eftersom der blev talt 

faa eller mange Striber ad Gangen, anstillede jeg 6 Forsøg med ét Stof Methylalkohol 

(foruden 4 paa sædvanlig Maade), hvor de Omstændigheder, der mulig kunde betinge kon- 

stante Fejl, bleve varierede mellem temmelig vide Grendser. De findes opførte i Tabellen 

Side 10 som Forsøg Nr. 2—5 og 9—10 og ere nærmere omtalte der. 

Som det er udviklet i Prof. Lorenz's Afhandling Side 6 og 7, bliver 

n— 
=] - = ks MO TSM EEE EEE los ( 

hvor n er Dampens Brydningsforhold for det anvendte Lys, d Dampens Vegtfylde og 

s Forholdet mellem Summen af alle i et Forsøg talte Striber og Vægten af den indsendte 

Damp, samt À en Konstant, der er Funktion af Lysets Bolgelengde og Apparatets Dimen- 

sioner, forudsat, at der for Indsendelsen ingen Damp findes i Apparatet. Kaldes Verdierne 

af dette Forhold svarende til Vegtfylderne d og (l+ö)d, s, og sy, Brydningsforholdene 

ny— oil 

d (1+ d)d 

relsen s, der er bestemt i Forsøget, da der for hver Indsendelse fandtes Damp af større 

n, Og ny, vil man have — — ks, og — ks,. Det er imidlertid ikke Stør- 

eller mindre Tryk i Apparatet. Betegner o Forholdet mellem Stribetal og Vægt i et Forsøg 

med Begyndelsesvægtfylde d og Slutningsvægtfylde (1+ 0)d, vil man have 

pees 
Sul +0 

Nn — | 1 In, —1 No— 1 
Altsa: I a Ls LE sf 

Be i d(1— 0) 0 | d mes 

Ny — I 1 [a —1 No— I 
eller EE = | LU cure da. 2 

x d(1—+ 0) By 0 | d d(1+ d) Øg 

1 4 
Saafremt ” Tr EE konstant, bliver den af Forsøget bestemte Størrelse ka lig => og 

€ 

maa altsaa ogsaa vise sig konstant. Dette sidste er imidlertid fundet af Forsogene ikke at 

vere Tilfældet, idet alle de Stoffer, hvormed jeg anstillede Forsøg ved forskjellige Vægt- 

: a an —1 à 
fylder, viste en rigtignok svag Aftagen for o, naar d voxede. Reape altsaa heller ikke 

d 

nogen konstant Størrelse. Tor det antages, hvad Forsøgene med Methylalkohol synes at 

i i ENE er À D 
tyde paa, som gjældende indenfor temmelig vide Grændser af d, at Formindskelsen i wg 

a 

er proportional med Forøgelsen i Vegtfylde, bliver (2) til 
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hvor C er en Konstant, d, Begyndelses- og d, Slutningsvegtfylden i et Forsøg og ny 

det til d, svarende Brydningsforhold. 

For to Forsøg med Begyndelsesvegtfylder d, og d’, og Slutningsvegtfylder d, 

og d’,, vil man have 

No — 1 N'y— 1 
FER — ko + Cd, 5 mae — ka Cd, å 

Re Ui gees Yaad a) 
ae ads = ? 

C kb) i 
——d,+d',— (d,+d,) 

Na — I ; d, ; ; 
Altsaa Ta, = ko sh A Dpt) — 0). 

For en hvilkensomhelst Vægtfylde d vil man have, idet Betydningen af s og s, fremgaar af (1), 

d,+d,—d 
s = 8, + = C(d, — d) (oo) ae (3) aaa) 

Til de i Forsøgene iagttagne Stribetal og Vægttab maatte der tilføjes Korrektioner: 

til Stribetallet som Folge af den Luft, der fandtes over Vedsken i Kolben for Forsoget, og 

som blev fort med Dampen ind i Apparatet, og til Vegttabene, fordi deri indgik Forskjellen 

mellem Vægten af Luftmængden i Kolben efter og for Forsøget. Luftmengden blev be- 

regnet af dens Tryk, der var Differensen mellem Atmosferens Tryk og Trykket af mættede 

Dampe af det undersøgte Stof ved det Vands Temperatur, hvori Kolben var anbragt for 

Vejningen; endvidere af dens Temperatur, der var dette Vands Temperatur, og af dens 

Rumfang, der var Kolbens minus den indesluttede Vædskes. 

Det var de gule Striber fra Natriumlyset, der direkte blev talte; men under Tel- 

ningen blev det iagttaget, hvor ofte en red Stribe hidrorende fra Lithiumlyset viste sig at 

falde mellem to gule. Naar Traaden i Traadkorset oprindelig var indstillet paa en rod 

midt imellem to gule og endte med ogsaa at vere det, vilde, naar p var Antallet af for- 

skudte gule Striber, og den røde havde vist sig g Gange mellem to gule, p—g vere An- 

tallet af rode Striber forskudte ved samme Dampmengde som de p gule. 

Foruden de nu omtalte Forsøg blev der udført Forsøg til Bestemmelse af Brydnings- 

forhold og Vægtfylde for de samme Vædsker, der leverede Dampene, i Reglen nogle faa 

Dage efter at Forsøgene med Dampene vare blevne udførte. For at sikre mig, at Vædskerne 

havde samme Sammensætning som Dampene, bleve de i Reglen destillerede før Forsøget. 

Brydningsforholdet blev bestemt ved et hult Prisme, lukket med plan-parallele Glasplader 

og anbragt paa et Spektrometer, hvis Delekreds var inddelt i halve Grader. Det var for- 

synet med et fast Kollimatorrør samt en Kikkert og et Bord, der kunde drejes hver for sig. 

Ved Nonius kunde hele Minuter direkte aflæses, saa at Nonius's Stilling kunde bestemmes 



med + Minuts Nojagtighed. Midtvejs i Kollimatorens lodrette Spalte blev der udspændt en 

vandret Traad. Ved en Skrue, hvorved Kollimatorrerets Heldning imod Delekredsen kunde 

forandres, blev der sorget for, at naar Kikkerten uden Prisme sigtede til Spalten, faldt 

Billedet af Spaltens Traad i den vandrette Traad i Kikkerten. Prismet, hvis brydende Vinkel 

blev bestemt ved hvert Forsøg, blev stillet med den brydende Kant parallel Axen, ved at 

Bordets Stilleskruer forandredes, indtil Billedet af Spaltens Traad ved Spejlning i begge 

Prismeflader faldt i den vandrette Kikkerttraad. Jeg benyttede en af Prof. Holten udtænkt 

Methode til Bestemmelse af Brydningsforholdet, som bestaar deri, at man maaler den til 

en vilkaarlig valgt Afvigelse svarende Vinkel, som Prismet maa drejes ud fra den ene af 

de to Stillinger, hvori det giver denne Afvigelse, til den anden, hvilken Methode ogsaa har 

været anvendt af Prof. Lorenz. Af den brydende Vinkel 2p, Afvigelsen 2a, den Vinkel, 

Prismet drejes, 26, beregnes Brydningsforholdet, idet 

4 sina sin(a+?2p) cos(p—b) cos(p+b) 

sin?2p 
n? — I 

Brydningsforholdet blev bestemt for det samme Lys, som blev anvendt ved Forsøgene over 

Dampene. Vædskens Temperatur blev ved et Thermometer, som var inddelt i 5tedels 

Grader, og som under hele Forsøget var anbragt i Prismet, iagttaget umiddelbart for den 

forste og umiddelbart efter den sidste Bestemmelse af Prismets Stilling. I ingen af For- 

sogene beløb Forskjellen paa de iagttagne Temperaturer sig til ;4, Grad. I Reglen blev der 

kun foretaget ét Forsøg med hvert Stof. Kun ved tre af Stofferne blev der foretaget to 

Forsøg, idet Afvigelsen blev forandret lidt efter det første Forsøg. Afvigelsen var altid ner 

ved Minimumafvigelsen for Natriumlyset. 

Til Bestemmelse af Vædskernes Vægtfylde blev brugt en Flaske med tilsleben Glas- 

prop, af Rumfang meget nær lig 10% Vegtfylden blev funden ved omtrent samme Tem- 

peratur som den, ved hvilken Brydningsforholdet blev bestemt. Ogsaa her blev der kun 

for enkelte af Stofferne foretaget mere end én Bestemmelse. Da det er Vægtfylden ved 

den Temperatur, ved hvilken Brydningsforholdet er blevet bestemt, der bruges til. For- 

søgenes Beregning, blev den funden af den Vægtfylde, jeg iagttog, ved Stoffets Udvidelses- 

koefficient, forsaavidt denne var bleven bestemt af andre. Ellers benyttedes Udvidelses- 

koefficienten for beslægtede Stoffer. Den Fejl, der herved kan vere begaaet, er højst 

ubetydelig, da den Temperaturforskjel, her er Tale om, kun for Propyljodid beløber sig til 

1°,6 og ellers ikke naar 1°. For nogle af Stofferne blev foruden Brydningsforhold og 

Vægtfylde ogsaa Kogepunktet bestemt. 

Efter at Forsøgene var afsluttede, blev Dampbeholderens Rumfang og Afstanden 

mellem Glassene maalt. Rumfanget blev fundet ved Vejning af det Vand, der fyldte Be- 

holderen. Beholderen fandtes opvarmet at have Rumfanget 

== 



Afstanden mellem Glassene lig Messingrorets Længde plus Tykkelsen af de to Kautschuklag, 

der vare sammenpressede mellem Glassene og Rorets Ender, fandtes, naar Apparatet var 

opvarmet, lig ee 314,3. 

Prof. Lorenz fandt V— 1832 8 og L — 314,70. Hertil maa bemærkes, at Apparatet i 

Mellemtiden har været skilt ad ved Eftersyn paa Grund af opstaaet Utwthed. Heraf be- 

regnes Konstanten £ i Ligning (1), idet 
V 
se bie 

hvor ya — 0,0005894 er Middeltallet af Bolgelengderne for de to À Linier i det tomme 

Rum. Med de ovenfor angivne Verdier for V og L bliver 

k == 0,003433. 

Jeg har af Forsogene med de forskjellige Stoffer, saavel i draabeflydende som i 

dampformig Tilstand, foruden Brydningsforholdet beregnet den af Prof. Lorenz indførte 

Refraktionskonstant 

= 

n?— 1 1 

neo dd’ 
hvor d er Vegtfylden, og n det til d svarende Brydningsforhold. For Dampene bliver 

med tilstrekkelig Nojagtighed 
2 n—1 

12 = EN aye . 

For Natriumlyset bliver 

Be Comm DE PG ie 20100280 ere: 
2 3 d 3j i 

For Lithiumlyset faas 

2 nL —=h 2 li SLi 
u — : = "få 1.1389 Pya . 

Pri 3 d 3 k Iva EL ? : SNa 

Heraf beregnes Farvespredningskvotienten 

Bern Pr 
are Pya i 

Under Udførelsen af mine Forsøg blev jeg bekjendt med en Afhandling af Mascart 

i Comptes Rendus LXXXVI, hvor han har meddelt Brydningsforholdene for Dampe af en 

Mængde organiske Forbindelser. Dampene bleve undersøgte med samme Apparat, som han 

tidligere havde anvendt til Bestemmelsen af Luftarters Brydningsforhold. Forsøgene ud- 

førtes saaledes, at der hver Gang foretoges en Tælning af det Antal Striber, der blev for- 

skudt, ved at der i det i Forvejen udpumpede Rør, hvorigjennem det ene af de interfererende 

Straalebundter gik, sendtes først atmosfærisk Luft af meget lavt Tryk; umiddelbart derefter 

taltes Striberne, ved at der under samme Omstændigheder blev sendt Damp ind ved samme 

Tryk og Temperatur (omtrent 12°), som Luften havde. Forholdet mellem det sidste og 

det første Antal af forskudte Striber er angivet som Resultatet af Forsøget. Dette Forhold 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. I. 1. 2 
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er Forholdet f— TI >) n,—1 

forhold ved Forsogets Temperatur og Tryk. 

idet n og n, er Dampens og atmosfærisk Lufts Brydnings- 

Det angives ikke, hvad Lys der har veret 

Der er heller ikke foretaget nogen Bestemmelse af Farvespredningen, ligesom 

7 af de undersøgte Stoffer ere blandt dem, 

anvendt. 

heller ikke Vædskernes Forhold er undersøgt. 

jeg har undersogt. Af Detailler ved Forsogsmethoden ere kun meget faa angivne, og af 

Resultaterne er kun meddelt det endelige Resultat for hvert Stof. 

De af mig undersøgte Stoffer ere: Methylalkohol CH,O, Methylacetat CO, H,O, , 

Æthylformiat C, 7,05, Methylpropionat C,H,0,, Aceton C,H,0, Æthylenchlorid C, A, CL,, 

Æthylidenchlorid C, 1, Cl, , Propyljodid C;H,Z, Methyljodid CH,T, Benzol C,H,. Alle 

Stofferne ere mig leverede af C. A. F. Kahlbaums Fabrik for Alkoholpræparater i Berlin. 

Forsaavidt de Forsøg, som ere foretagne med dem, kontrollere deres Renhed, har den vist 

sig tilfredsstillende. Resultaterne af de med disse Stoffer foretagne Forsøg ere folgende. 

Methylalkohol C Æ,0. 
Damp. 

Forsogene med dette Stof ere foretagne til hojst forskjellige Tider og, som allerede 

omtalt Side 6, varierede paa forskjellig Maade. Folgende Tabel indeholder Forsøgene over 

Methylalkoholdamp; i første Kolonne Forsøgets Nummer, i anden og tredie Begyndelses- 

og Slutningstrykket. Dampens Vægtfylder d, og d, kunne her med tilstrækkelig Nøjagtighed 

regnes proportionale med Trykkene, hvorfor Kolonnerne have Overskrifterne d, og dy. 

Fjerde Kolonne med Overskriften ZX indeholder det ved hver Indsendelse gjennemsnitlig 

talte Antal, femte Summen $ af alle de i Forsøget talte Striber med Tilføjelse af Korrek- 

tionen. Sjette Kolonne indeholder Kolbens Vægttab med tilføjet Korrektion. I den syvende 
> 
S 

Kolonne er beregnet Forholdet G- 

der ere foretagne under samme Omstændigheder, og i niende er Forholdet s, svarende til 

I ottende Kolonne findes Middeltallet af de Forsøg, 

Vegtfylden 0 beregnet efter Ligning (3). 
| 

d, | d, | 5 S G | = | Middeltal | + 
| | | | 
| mm! mm! | Gram | | 

1 100 | 200 32 | 391,00 — 1,48 | 3,4881 + 0,0048 | 111,52 | 112,59 
2 — | = — | 375,75 — 1,69 | 3,3323 + 0,0040 | 112,15 | | 111,81 | veregnet af 
3 — — — | 257,85 — 1,76 | 2,2893 + 0,0024 | 111,75 Fors.1-30g4-5 
4 | 180 | 300 | 32 | 367,95 —1,75 | 3,2850 40,0043 | 111,332| 414 94 | „11350 
5 = — | — | 330,45 — 1,71 | 2,9482 + 0,0038 | 111 my et | 2 ? ? = > | tj Fors.1-3 og 6-8 

6 | 150 450 | 80 | 402,65 — 1,84 | 3,5882 + 0,0050.| 111,55 | | 
TEE = — | 344,50 — 1,15 | 3,0985 + 0,0044 | 110,65) | 111,12 
8 | = |= — | 248,50 — 1,45 | 2,2244 + 0,0022 | 111,06 | 
| 32 | 256,35 — 1,64 | 2,2934 + 0,0030 | 110,921 110.98 | 
Ot — | 272,55 — 1,68 | 2,4362 + 0,0035 | 111,03 $ ES Pere 

Middeltal ... | 112,54 
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Til 80 gule Striber svarede 70 rede, altsaa ar - Forholdet var i Virkeligheden 
SNa t 

noget mindre, men hvor meget det var mindre, kunde ikke afgjores ved det Antal Striber, 

der blev talt uden Afbrydelse. Forsøgene Nr. 2—5 og 9-10 ere de Side 6 omtalte Kontrol- 

forsøg. I Nr. 2 og 4 bleve Hanen under Indsendelsen ikke aabnet mere, end at Striberne 

passerede yderst langsomt forbi Traaden; Forsøgene bleve derved gjort flere Gange lang- 

varigere end sædvanlig. Forsøgene Nr. 3 og à bleve derimod udførte med saa hurtig Gang af 

Striberne, som Omstændighederne tillod. I Nr. 9—10 var der før hver Indsendelse af Damp 

i Apparatet tør atmosfærisk Luft af Tryk omtrent 4 Atmosfære. Der findes ikke saadanne 

Afvigelser, som tyde paa konstante Fejl ved lagttagelsesmaaden eller paa Utætheder i noget 

af Apparatets Forbindelser. Beholderens Tæthed blev forresten prøvet før hvert Forsøg, 

ved at Striberne viste sig stillestaaende i længere Tid, naar Apparatet henstod udpumpet før 

Forsøget. 

Forsøgene Nr. 9—10 ere de eneste, jeg har udført over Dampenes Brydningsforhold, 

naar de findes blandede med andre Stoffer. De vise, sammenholdte med de øvrige Forsøg, 

at Tilstedeværelsen af Luft for Indsendelsen har haft omtrent samme Indflydelse paa Resul- 

tatet, som Methylalkoholdamp af samme Tryk vilde have haft, hvis den havde befundet sig 

i Apparatet før Indsendelsen af den Damp, hvormed Forsøget blev foretaget. Forsøgene 

vare meget besværlige at udføre, da Beholderen skulde udpumpes efter hver Indsendelse af 

Damp, altsaa 8 Gange i Nr.9 og 9 Gange i Nr. 10. Den største Vanskelighed var, at 

Striberne udviskedes, hver Gang der sendtes Damp ind, enten paa Grund af, at der skete 

en forbigaaende Fortælning af Dampene, eller fordi der opstod Strømninger, ved at Luft 

og Damp blandedes. Indstromningen maatte derfor jevnlig afbrydes, indtil Striberne igjen 

viste sig skarpe, hvorved hele Forsøget blev langvarigt og trættende for Øjet. 

Forsøgene Nr. 1—8 vise en stadig Aftagen af Størrelsen naar Gjennemsnits- ren 

vegtfylden for de indsendte Dampe tiltager. Forandringerne ere dog meget smaa: en For- 
a 

agelse af Vegtfylden til det dobbelte formindsker G kun med 0,6 Procent. Det, hvortil 

S ål : = 
ka konvergerer, naar Gjennemsnitsvegtfylden konvergerer til 0, er Storrelsen 2 

1 
svarende 

til Damp i den fuldkomne Luftform; den storste af de fundne Verdier maa derfor antages 

at vere nærmest derved. Jeg har derfor for hvert Stof beregnet Py. af det største af de 

S 
fundne Middeltal for G 

svaret til det laveste Tryk. Af de andre Middeltal i Forbindelse med det største har jeg 

der overalt, hvor Forsøg ere foretagne ved forskjellige Tryk, har 

il svarende til 

d—0 og benyttet den fundne Verdi til en ny Bestemmelse af Refraktionskonstanten 

ved at sætte d—0 i Interpolationsformlen (3) beregnet en Tilnærmelse til = 

2 
Poe = ERE De to Verdier af s,, der kunne udledes for Methylalkohol, afvige, som det 

9* 
x 
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ses, kun 0,08 Procent fra hinanden. Af Pre og P’ya beregnes Pz; og P’;; ved Forholdet 
SLi 

> 
S Na 

og derefter Farvespredningskvotienten. Endelig beregnes ved 

n— 1 

d 
n—1 3 

a re 
3 pr mn 

Brydningsforholdene svarende til Dampens Vægtfylde ved 0° og 760%" Tryk, hvor altsaa d 

er Produktet af Brintens Vægtfylde ved 0° og 760"m og Stoffets halve Molekultal. For 

Methylalkoholdamp findes nu 

Para 2002569 L Pro, ==, 089549... kPa — 109577.) | Pea 0,9567 

a — 0,0035, £ 

nya — 1,000550, my — 1,000548, nv = 1,000554, a’ — 1,000552. 

Mascart har funden f = 2,12, hvoraf P — 0,289. 

Vædske. 

Forsøgene over draabeflydende Methylalkohols Brydningsforhold gave Prismets bry- 

dende Vinkel 2p — 60°0',3 og Afvigelsen 2a — 23°32’,7. Den Vinkel, Prismet maatte 

drejes fra den ene af de to Stillinger, hvori det gav Afvigelsen 2a, til den anden, var for 

Natriumlyset 24, — 2°30',0, for Lithiumlyset 26, — 8°18’,0. Temperaturen for lagt- 

tagelsen af 26, var ¢, — 122,64 og efter lagttagelsen af 26, ¢,—12°,58. Heraf faas 

2° 6 ved 12 „6 Nya = 1,3321, Nr => 1,3303. 

Landolt (Pogg. Ann. 122) har ved 20° nya——1,3294. Beregnes nya svarende til 20° ved 

det af mig fundne Brydningsforhold, faas me — 1,3306. 

Vegtfylden fandtes ved 11°,58 lig 0,8004. Ved samme Temperatur findes af Kopps 

Forsøg (Pogg. Ann. 72) 0,8034, af Landolts 0,8041. Beregnes Vegtfylden d ved 12°,6 af 

n?—]| 1 
den ved 11°,58 fundne ved Udvidelseskoefficienten efter Kopp, kan nu Pen ER 

findes. Man faar 
Pya — 0,2567, Pr = 0,2554 , 

a — 0,0051. 

Methylalkohols Kogepunkt bley funden ved 65°,7. 

Methylacetat (3 4,0». 
Damp. 

Forsogene med dette Stof indeholdes i folgende Tabel, der er indrettet som 

den forrige. 
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age? ANNEES) S | G he Frege | 
| LEE) | 

| mm mm | Gram | | 
1 | 80 | 130 | 32 | 231,25 — 1,52 | 2,1784 + 0,0025 | 105,34 ) | 

2 | — | — — | 513,35 — 1,71 | 4,8778 + 0,0057 | | 0) 
3 = — | — | 180,25 — 2,12 | 1,7063 + 0,0019 | 104,28 | 105,27 

4 140 | 300 95 | 509,00 —1,47 | 4,8592 + 0,0048 | en Sa al 

SANT — | 474,75 — 1,88 | 4,5314 + 0,0053 | 104,23 f | | 

Til 95 gule Striber svarede 83 rode, altsaa “ie = 
Na ve 

Heraf findes 

aa == MR, Jas == OP BENE na 0,2105 Dr 023955 

a = 0,0050, 

va 10011935, nr — 0100118 Rz 1001198, nz — 1 OOM 92 

Mascart finder f — 3,87, hvoraf P — 0,228. 

Vedske. 

Der blev foretaget to Bestemmelser saavel af Brydningsforholdet som af Vægt- 

fylden. Den ene Gang var Vedsken destilleret, den anden Gang ikke. For Brydnings- 

forholdet fandtes: 

fee 9 9 2a 25°58 56 725, Ok POSE ENE 

Nya — 1,3635, nz = 1,3614. 

2. Ip = 59°59,6, 2a — 25°55',5, 25, = 0°26,0, 2b, — 7°45,0. 

Temperaturerne vare t, — 137,83, t,— 13°,78. Heraf findes svarende til Temperaturen 13°,8 

Temperaturerne ¢, — ¢, — 147,78. Heraf faas ved Temperaturen 14°,8 

NNa == 1,3632, Nzi = 1,3613. 

Beregnes af Forsøg 1. nya svarende til Temperaturen i 2., faas na — 1,3630. Ved 20° 

findes nye 1,3603. Ved samme Temperatur har Landolt ny. — 1,3610 og Sauber (Pogg. 

Ann. 117) mya = 1,3672. 

Vægtfylden fandtes ved 12°,78 lig 0,9390 (Kopp 0,9403, Landolt finder ved 20° 

0,9053) og ved 14°,01 lig 0,9370 (Kopp 0,9387). Herved findes 

Ey = (UBD, Je == OF. 

a = 0,0055. 

r 
Vædskens Kogepunkt blev bestemt til 56°, 5. 
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Æthylormiat C; H,;0>. 
Damp. 

Forsogene hermed gave: 

A PE TITTEN. TE Ta ze 10 1 77 
d, GIVE | | S G ræs Middeltal Sp 

| | | | | G | 

| | | | 
| mm mm | | Gram | 

HUBS: 150 | 32 | 384,75 — 1,31 | 3,6242 + 0,0040 et Peres 
ees LR — | 458,75— 1,57 | 4,3208 + 0,0048 | 105,69 ? 

3 | 115 | 260 | 87 | 592,50 — 1,38 | 5,6257 + 0,0051 | Pet edt LE 
A| rl — | 435,00 — 1,69 | 4,1200 + 0,0045 | 105,06)| | 

a N Er s 76 lil 87 gule Striber svarede 76 rede. — — —, 
S Na 87 

Heraf faas 

NE 10124005 Piva 0 MO NP 1001068 

a — 0,0051, 

Nya = 1,001203, 27 = 1,001197, nya — 1,001217, #16 = 1,001211. 

Mascart finder f — 4,05, "hvoraf P = 0,239. 

Vædske. 

Til Bestemmelse af Brydningsforholdet fandtes 2p — 59° 587,0, 2a — 26° 387,0, 

2b, — 32.1550, 20, "8283160. Temperaturerne vare 2, — 19% 05719810 Mr 

faas ved Temperaturen 9°, 1 
nya == 1,3720, ni = 1,3700. 

Ved 20° faas heraf nya — 1,3661; ved samme Temperatur har Landolt ny = 1,3598, 

Sauber 1,3508. 

Vegtfylden var ved 8°,43 lig 0,9332 (Kopp 0,9336, Landolt 0,9218) 

a WE, 2 — NORD, 

a = 0,0048. 

Kogepunktet fandtes ved 55°,0. 

Methylpropionat C, Hs Ob. 
Damp. 

Forsøgene gave: 

d, a, Nee S | G SON 
| | ER 
| mm| mm | | | Gram | | 

1 | 70 | 110 | 32 | 391,48 — 1,76 | 3,5671 + 0,0043 | en es 

2 100 | 200 | so | 724,25 — 1,78 ‘| 6,6289 + 0,0082 | 108,85 £ 
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Til 79 gule svarede 69 røde Striber. = — 75° Heraf 
» Na v 

Pya = 0,2498, Pu —0,2485, Pe = 0,2507, Px 0,2494, 

a — 0,0053. 
nz; — 1,001469, "ya — 1,001482, n’z = 1,001474. Nya = 1,001477 ? 

Vædske. 

Til Bestemmelse af Brydningsforholdet fandtes 2p — 59°59,5, 2a — 27°27',0, 

26, —2°5,0, 26,—8°35',0. Temperaturerne vare æt, —9°,70, ¢2—9°,75. Heraf findes 

gjældende for Temperaturen 9°,7 

em 382153800: 

Vegtfylden var ved 9°,13 lig 0,9278. Altsaa 

Pya = 0,2512, Pr = 0,2498, 
a = 0,0054. 

Aceton C;H, 0. 

Det Præparat, jeg anvendte, var fremstillet af Acetonnatriumbisulfit. 

Damp. 

Forsogene gave: 

= | | 

de | ee BETA S G 3 | Middeltal | Så 

| | | 
mm mm! | | Gram | 

APT) 140 | 32 | 291,20 — 1,67 | 2,3754 + 0,0029 | 121,74) | en) 
| | | | Zoe 

2 = — | — | 348,50—1,84 | 2,8619 + 0,0030 | 121,00 ? | 122,02 
| | | 

3 90 | 240 | 79 | 474,00 — 1,53 | 3,8996 + 0,0050 | 121,00 | 121,007 | 

Sa . å SLi 62 
Til 71 gule svarede 62 røde Striber. = —. Heraf 

SNa al 

Pra 02100 Dr 012162,, Pia 0,2793, 01er 

a — 0,0055, 
nya — 1,001082, mz; — 1,001076, nya — 1,001088, n’z, — 1,001082. 

Maseart finder f — 3,74, hvoraf P — 0,281. 

Vædske. 

Ved Bestemmelse af Brydningsforholdet fandtes 2p — 59° 58',5, 2a — 25° 56,5, 

2b,—1°32,5, 2b, — 8°26’,0. Temperaturerne i, — 139,43, t,—13°,34. Heraf faas 

ved 13 „4 NNa = 1,3634 , nu = 1,5612. 

Beregnes heraf Værdien ved 20°, bliver mya — 1,3600. Landolt finder ved 20° nya — 1,3591. 
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Vegtfylden var ved 13°,63 lig 0,8013 (Kopp 0,7993, Landolt 0,7993). Altsaa 

jee, Mr, Pas = OSI 

a = 0,0058. 

Kogepunktet fandtes ved 57°,7. 

Æthylenchlorid Cj H,Cl. 
Damp. 

Forsogene gave: 

| en ME SUN ee zu s | 5 In 
d, aa) S G |; “ee Middeltal So 

| | | [Ges 

| 100 | 150 | 32 
| Gram | | 

1%) 307,00 — 1,91 | 3,4282 + 0,0045 | 88,88 | | 

Sola | — | — | 356,25 — 2,23 | 4,0012-+0,0023 | 88,43 [| 88:64 | ves 
| | ? 

3 | 100 | 190 | 63 | 315,00 — 1,91 3,5490 + 0,0034 | 88,13 | 88,13 )| 

5 0 r SLi 55 
Til 63 gule Striber svarede 55 rode. Se ae Ga Heraf 

Na 

Pra = 0,2029, Pu = 02017, Px, = 02102, 

a = 0,0057. 

nz = 1,001341, 

Pr = 0,2090, 

nwa — 1,001349, n'ya = 1,001398, 7"; — 1,001390. 

Mascart fandt f—4,82, hvoraf P— 0,212. 

Vædske. 

Ved Brydningsforholdets Bestemmelse fandtes : 

1. 2p = 60°1’,5, 2a — 32°45',6, 25, — 6°5,0, 28, —10°34,5. Tempera- 
turerne ¢, = 129,43, t, —12°,48. Heraf findes ved Temperatur 12°,5 

Na = 1,4462, nie — 1,4433. 

2. 2p = 60°,1’,5, 2a = 32°39',0, 26, — 2°#,5, 25, — 8°37,5. Tempera- 

RER, a 31220583 Heraf faas ved Temperatur 12°,6 

NNa = 1,4462, ny = 1,4435. 

Vægtfylden fandtes ved 12°,74 lig 1,2524. Herved faas 

je LE 

a — 0,0058. 

Py, = 0,2129, 

Haagen har ved 20° mya — 1,4444 og Vegtfylden ved 20° lig 1,2562. Heraf 

findes Pya = 0,2064. 



Æthylidenchlorid Cy H,Cl. 

Præparatet, jeg anvendte, var fremstillet af Paraldehyd. 

Damp. 

Forsøgene gave: 

een 
| 

32) | 228,90 — 1,89 
Gram 

2,4390 + 0,0021 | 92,99 | 
1. | 

2 | 80 | 396,50 — 1,82 | 4,2940 + 0,0039 | 91,83 

3 | 166 168,50 — 2,05 | 1,8138 + 0,0006 | 91,74 

m; re SLi 97 
Til 111 gule svarede 97 røde Striber. ie Heraf faas 

Na 

Py 0.21285 a HØNG 

a = 0,0048, ? 

nya = 1,001415, nn 1,001408, 

Vædske. 

Brydningsforholdets Bestemmelse gav 2p — 59°59’,6, 2a — 30°44',5, 20, = 1°57',0, 

2b, — 8°55’,0. Temperaturerne ¢,—t, —8°,78. Altsaa ved 8°,8 

nya = 1,4233, ne 05: 

Vegtfylden var ved 8°,18 lig 1,1924. Heraf findes 

Pre = 02030) 4 PE DØD. 

a = 0,0057. 

Propyljodid C;H; I. 
Damp. 

Forsøgene gave: 

| 2 S ; 
an | dy D2 S G = Middeltal 

| G 
mm mm | Gram 

1 60 100 39 | 383,50 — 1,77 | 5,5747 + 0,0037 | 68,43 ) Eh 

DATES = || = | 298,00 — 2,01 | 4,3265 + 0,0030 | 68,36 | eae 
1 | 

ne A SLi 34 
Til 39 gule Striber svarede 34 rode. — 7. Heraf faas 

SNa 39 

12 == 10)1566! Pr — 0,1554, 

a = 0,0071. 

ye — 1.001788, ize 1.001718. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd, I. 1. 
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Vedske. 

Ved Brydningsforholdets Bestemmelse fandtes 2p — 60°0',0, 2a — 37°21,5, 

25, 0), 20, — 10° 45,05 ERemperaturernen G7 222398, 7, 232,033 Herat findes 

ved Temperaturen 23°,0 
Ny, = 1,5020, My — 1,4911. 

Vegtfylden blev bestemt ved 21°,41 lig 1,7325. Herved faas 

Pya = 0,1706, Pi; = 0,1692, 

a = 0,0083. 

Methyljodid CH;1. 
Forsøgene gave: 

S | G | > |Middeltal| s, 

mm| | | Gram | | 

60 110 | 31 312,50 — 1,19 | 5,3719 + 0,0023 57,93 || 58.17 

— | 236,90 — 1,33 | 4,0273 + 0,0000 | 58,49 ( | a 
| ’ 

77 | 332,95 — 1,09 | 5,7408 + 0,0012 | 57,80 er 
| J 

=: — | — | 222,75 — 1,17 | 3,8220 + 0,0005 | 57,97 Lu 

Til 77 gule Striber svarede 67 rode. = — a Heraf udledes 
Na 

Pra = 0,1331, Py = 0,1319, Pia = 0,1338, Pu — 0,1326, 

a — 0,0090, 

Na — 1001220, nu — 1, 0012597 7 na — 1001276. nin — 1001265; 

Mascart finder f— 4,33, hvoraf P—= 0,133. 

Paa Grund af den ringe Beholdning, jeg havde af dette Stof, fik jeg ikke bestemt 

Brydningsforhold og Vegtfylde for det i draabeflydende Tilstand. Haagen har i Pogg. Ann. 131 

ved 20° nya = 1,5297 og nzi—1,5231 og Vegtfylden 2,2636. Deraf beregnes Py, — 0,1364, 

Py; — 0,1350, a—0,0104. 

Benzol C; Hg. 
Damp. 

Forsogene gave: 

NORET StR SEM 
le S | G = Middeltal 

| | 
| | | Gram | | 

1 124 | 372,40 — 0,91 | 3,6092 + 0,0035 | 142,19 | nn | 

2 | — | 124,00 — 1,13 | 0,8652-+0,0010 | 141,85 § | 3 
i | i | 

CE, CPE 
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27 rn: 26 yer: SL < 
Til 62 gule svarede 54 røde Striber. —— — 31° Heraf findes 

S Na e 

Pra — 053253), Pu = 0,3227, 

a — 0,0081, 

nya — 1,001705, nz — 1,001691. 
Mascart finder f — 6,20, hvoraf P— 0,346. 

Vedske. 

Ved Brydningsforholdets Bestemmelse fandtes: 

1. 2p = 60°2°,0, 2a = 37°16',25, 25, — 3°58/,0, 26, —12°14’,0.. Tempera- 

turerne vare £,— 21°,13, do — 21°,15, £,— 217,18 (¢, var Temperaturen mellem lagttagelsen 

af 25, og 26,). Heraf faas ved 21°,2 

Nya == 1,5000, mri = 1,4943. 

2. 2p — 60°2’,0, 2a = 37°42',75,° 26, = 11°36',0, 26, —16°207,7. Tempe- 

raturerne 2, = 210,23, ¢, = 21°,28, ¢,—21°)35. Heraf faas ved 21°, 3 

nva — 1,5000, nz = 1,4943. 

Sauber har ved 21° any. — 1,4905, Adrieenz (Ber. d. chem. Gesellsch. VI 1873) ved 

15°,2 mya = 1,4957. 

Vegtfylden fandtes ved 21°,3 lig 0,8785 (Kopp 0,8765, Adrieenz 0,8781). Heraf 

beregnes Pya = 0,3347, on == (0). ail), 

a = 0,0095. 

Kogepunktet blev fundet ved 80°, 5. 

For Oversigtens Skyld har jeg samlet Resultaterne for de enkelte Stoffer i folgende 

Tabel. Sidste Kolonne indeholder Refraktionskonstanten beregnet af Mascarts Forsøg; 

tredie sidste indeholder den af Ligning (3) fremgaaende Konstant. 

Damp. Vædske, | Damp. | Vedske. | Vædske.| Damp. 

| | | y | > 

Pya | Pa | Pya 2 xa" a. a Kogep. C He | re 
3 d | | | | Landolt. | Mascart. 

Methylalkohol . . . | C H,O | 0,2559 | 0,2577 | 0,2567 | 0,2769 |0,0035 | 0,0051 65,7 | 2,5 0,2557 | 0,289 
Methylacetat. . . . | 0,4,0,|0,2399 | 0,2410 | 0,2375| 0,2584 |0,0050| 0,0055 56,5 | 2,2 |0,2440 | 0,228 
Æthylformiat . . . | 0,450, 0,2419 | 0,2449 | 0,2437| 0,2660 | 0,0051 | 0,0048 55,0 | 5,1 |0,2431 | 0,239 
Methylpropionat. . | C,4,0,|0,2498 | 0,2507 | 0,2512) 0,2749 |0,0053 | 0,0054 | . .. | 2,2 | 
NOCHE ee | 034,0 | 0,2777 | 0,2793 | 0,2777| 0,3023 |0,0055 | 0,0058| 57,7 | 3,1 |... .| 0,281 
Athylenchlorid . . | C,H, Cl,| 0,2029 | 0,2102 | 0,2129 0,2374 | 0,0057 | 0,0058 | 85,0 | 12,7 | | 0,212 
Æthylidenehlorid . 0,4,01,\0,2128 .. . . 0,2139 0,2367 0,0048 | 0,0057 59,0 | 
Propyljodid .... | C,H,1 0,1566... . .| 0,1706, 0,1932 | 0,0071 | 0,0083 | 102,0 | | 
Methyljodid . . .. | GO H,I | 0,1331 |0,1338 |(0,1364)| (0,1560) | 0,0090 |(0,0104) 43,0 | 1,8 |....| 0,133 
BATTRE AMIE (gH, | 0,8253| . . . .| 0,3347 | 0,3794 ° | 0,0081 0,0095 | 80,5 | AE cer UONSAB 
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Foruden den numeriske Bestemmelse af Brydningsforhold og Farvespredning for de 

undersøgte Stoffer i Vedske- og Dampform, fremgaar som Resultat af mine Forsøg en 

yderligere Bekræftelse paa den Antagelse om Refraktionskonstanten, hvortil Prof, Lorenz er 

kommen ad theoretisk Vej, og som han fandt bekræftet ved sine Forsøg. Jeg har fundet 

Refraktionskonstanten svagt aftagende med voxende Tethed af Dampen. Det er imidlertid 

ikke afgjort ved Forsogene, om dette skyldes en virkelig Variation i P, eller om det hid- 

rorer fra en mulig Fortetning af Damp paa Beholderens Vegge; har en saadan fundet 

Sted, maatte den netop bevirke en Formindskelse i Refraktionskonstanten, naar Tetheden 

voxede. Til at afgjere dette Spørgsmaal, maatte der kræves særskilte Forsøg udførte; men 

det var i disse Forsog kun min Hensigt at undersoge, om denne Forandring var gjennem- 

gaaende, og af hvad Betydning den var. Forandringen har vist sig ved alle de Stoffer, hvis 

Dampe jeg har undersogt ved forskjellige Tryk, men den har vist sig meget lille ved de 

fleste af dem, og Forsøgene have været tilstrækkelig varierede, til at jeg ved Benyttelse af 

Ligning (3) af den af Forsogene direkte fremgaaende Refraktionskonstant P har kunnet be- 

regne en Tilnermelse P’ til den, der vilde svare til Damp i den fuldkomne Luftform. For- 

skjellen mellem P og P’ belober sig i Reglen kun til omtrent 0,5 Procent. Kun ved 

Æthylenchlorid naar den 3,5 Procent, ved Æthylformiat 1,3 Procent. For to af Stofferne, 

Propyljodid og Benzol, har jeg ikke faaet anstillet Forsog ved forskjellige Tryk, idet Propyl- 

jodids høje Kogepunkt (102°) hindrede mig i at variere Trykket tilstrækkeligt, og da jeg 

arbejdede med Benzol, som var det forste Stof, jeg undersogte, indsaa jeg endnu ikke 

Onskeligheden af at bestemme og variere Dampens Tryk. For disse to Stoffer bliver der 

derfor nogen Usikkerhed tilbage. 

For at kunne sammenligne Storrelsen af Variationen ved de forskjellige Stoffer, 

har jeg beregnet relative Verdier for Konstanten C i Ligning (3) og opstillet dem i sidste 

Tabel. Ved Siden af ere Stoffernes Kogepunkter opforte. /Ethylenchlorid viser direkte, 

Benzol og Propyljodid indirekte derved, at deres Refraktionskonstanter for Damp er funden 

ikke lidt mindre end den for Vedske, en stor Verdi for C sammen med et forholdsvis 

hojt Kogepunkt. Paa den anden Side viser Methyljodid den mindste Verdi for C og har 

det laveste Kogepunkt. Som det jo var at vente, synes Variationen i P altsaa at have 

veret storst for de Dampe, der have veret nermest ved den mettede Tilstand. 

Mascart har i sine Forsøg over Luftarters Brydningsforhold (Ann. de l’éc. norm. 

(2) VI.) fundet n—1 — AH(1+ BH). Efter Regnault er Vegtfylden d— A, H(1+B,H). 

I disse Formler ere 4, B, A,, B, Konstanter, H Trykket af Luften. Deraf findes 

n — I A 1+BH 

d A, 1+B,H’ 
nu 5 saa lidt forskjellig fra B,, at han tilskriver lagttagelsesfejlen Forskjellen. Af de 

10 Luftarter, der bleve undersøgte, give imidlertid de 8 B< B,. Kun N og N,0, hvor 

der altsaa bliver konstant, saafremt B,— B. Mascart finder 

a 



Forskjellen mellem B og B, er forholdsvis lille, vise b> 6,. Da B< DB, medfører 

= 

d 

mine med Hensyn til den tilsyneladende Variation af P. 

1 $ i 
— aftagende med voxende Tryk, fører altsaa Mascarts Forsøg til samme Resultat som 

For syv af de undersøgte Stoffer har jeg Resultaterne af Mascarts Forsøg over 

Dampes Brydningsforhold til Sammenligning med mine. Hans Angivelser findes opførte i 

sidste Kolonne i Oversigtstabellen. Ved tre af Stofferne: Aceton, Æthylenchlorid og Methyl- 

jodid, er der god Overensstemmelse mellem hans og mine Resultater. Derimod vise de 

øvrige betydelige Afvigelser. Paa Grund af Overensstemmelsen i mine Forsøg mellem 

Refraktionskonstanterne for Damp og Vædske og den sidstes Overensstemmelse med den, 

der beregnes af Landolts Forsøg (næstsidste Kolonne i Tabellen), kan Forskjellen ikke til- 

skrives enten Forskjellighed i de anvendte Præparater eller den Omstændighed, at hans og 

mine Forsøg ere foretagne under temmelig forskjellige Tryk og Temperaturer. Grunden 

til Uoverensstemmelsen maa jeg søge i, at Mascarts Methode formentlig ikke er istand 

til at give samme Nøjagtighed som den Methode, jeg efter Prof. Lorenz har bragt i 

Anvendelse. 

Prof. Lorenz fandt som Resultat af alle sine Forsøg, at Refraktionskonstanten kun 

forandrede sig lidt ved Stoffets Overgang fra draabeflydende til luftformig Tilstand, og at 

Forandringen altid var en Forøgelse. Jeg har ogsaa fundet Refraktionskonstanterne for 

Damp og Vædske meget nær lige store, den ene P for Damp umiddelbart af Forsøgene 

beregnede i Reglen lidt mindre, den anden P’ for fire af Stofferne lidt større og for tre 

lig eller lidt mindre end den for Vædskerne fundne. Med Hensyn til de betydeligere Af- 

vigelser, som Benzol og især Propyljodid vise, vil jeg henvise til, hvad der er sagt derom 

: a - : à Dal) re 
Side 20. For ved Siden heraf at sammenligne Storrelsen In for Stoffet i Vedske- og 

u 2 nya—!1 : 
Dampform har jeg for Vedskerne beregnet Storrelsen a ae der for Dampene er lig Pya. 

Som det ses af Tabellen, ere de langt fra at vere lige store, idet den forste er gjennem- 

gaaende henved 10 Procent større end den sidste. Endnu større Forskjel vilde der vise 
2 

17 — 

d 
sig mellem for Vedske og Damp. 

Med Undtagelse af Æthylformiatdamp vise Dampene her ligesom i Prof. Lorenz's 

Forsøg en lidt mindre Farvespredningskvotient end Vædskerne. Afvigelsen fra Reglen ved 

Æthylformiat er imidlertid saa lille, at jeg antager, den maa tilskrives lagttagelsesfejl ved 

Forsøgene med Vædsken; de kunne i uheldige Tilfælde overskride den her tilstedeværende 

Afvigelse. Af Landolts Forsøg findes ogsaa «—0,0053, der er 0,0002 større end den 

af mig bestemte Kvotient for Dampen. 



At jeg har kunnet udfore de her fremstillede Undersogelser, skylder jeg de Hrr. 

Professorerne Holten og Lorenz Tak for. Prof. Lorenz overlod mig sine Instrumenter 

til Brug, og hans Raad og Vink var mig en stor Hjælp til at overvinde de mange Van- 

skeligheder, jeg som uovet Experimentator mødte ved Forsogenes Begyndelse. Ved 

Prof. Holtens Velvilje har jeg i lang Tid haft Arbejdsrum og Adgang til de almindelige 

fysiske Instrumenter paa polyteknisk Læreanstalt. Begge de Herrer bringer jeg herved 

min hjertelige Tak. 



Studier 

over 

Decapodernes Slegtskabsforhold 

J. E. V. Boas. 

Med syv stentrykte Tavler. 

Avec un resume en frangais. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Rekke, naturvidenskabelig og mathematisk Afd. I. 2. 

Kjebenhavn. 

Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri. 

1880. 
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Det foreliggende Arbejde blev i April 1879 indsendt til Videnskabernes Selskab, væsenlig 

i samme Form, som det nu har. I det Aar, der siden da er forløbet, havde jeg imidlertid 

dels Lejlighed til paa en Rejse i Udlandet at gåre nogle for Arbejdet ikke uvæsenlige 

Studier, dels udkom — eller kom mig for Øje — nogle Afhandlinger, som ikke vilde have 

været uden Indflydelse paa Formen af nogle Enkeltheder, hvis jeg tidligere havde kendt 

dem. Dette for at forklare forskellige Smaating, som forresten ingenlunde berører det, der 

er Hovedsagen i Afhandlingen. 

Siden de Haans aandfulde, desværre altfor lidet bekendte, Decapod-Arbejde!) saa 

Lyset, er der næsten slet intet blevet arb ejdet paa Kundskaben til de naturlige Slegtskabs- 

forhold indenfor denne rige Krebsdyrgruppe. Medens det empiriske Materiale, navnlig fra 

Ontogenesen, har ophobet sig i stedse stigende Grad, savner vi siden hint udmærkede Ar- 

bejde en virkelig indgaaende, paa en bredere empirisk Basis staaende Bearbejdelse af 

Slægtskabsforholdene, af «Systematiken» i højere Forstand. Der har iøvrigt ingen Mangel 

været paa systematiske Bemærkninger, snart rigtige, snart uriglige; men de er næsten 

uden Undtagelse gjorte efter den blotte «Habitus», eller efter en Undersøgelse af ganske 

enkelte Forhold; om de da er rigtige eller ej, er temmelig tilfældigt; men for Viden- 

skaben, der er lige saa lidt tjænt med en blot Sammenhoben af Materiale som med Op- 

stilling af nøgne Hypotheser, er de kun af underordnet eller ingen Værdi. 

Og dog er det maaske for ingen anden Dyregruppes Vedkommende lettere at samle 

et stort empirisk Materiale til en «systematisk» Bearbejdelse, og det af ganske simple 

Grunde. Hudskelettet er saa overordenlig rigt udpræget; for kun at fremhæve én Side: 

en lang Række Lemmer, af hvilke næsten ethvert kan variere for sig, afgiver allerede en 

særdeles stor Mengde «Characterer». Og for at studere alt dette er det kun fornødent at 

have daarlige Spiritus-Exemplarer, ja endog blot tørrede Stykker — som jo igen kan op- 

blødes — for sig?). Man sammenligne de Vanskeligheder, som stiller sig i Vejen for et 

lignende Studium af mange andre Dyregrupper. 

1) Siebold, Fauna Japonica, Crustacea. 

2) Paa den anden Side er det rigtignok en Dyregruppe, hvor Studiet af Bloddelene — i al Fald for 

de mere «tykhudedede» Formers Vedkommende — kun er muligt paa friske Exemplarer. 

4* 
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Den Bearbejdelse, som jeg her har forsøgt, støtter sig da ogsaa helt igennem paa 

et Studium af Hudskelettet. Jeg har undersøgt alle Lemmerne, Skjoldet etc. af et større 

Antal Repræsentanter for de forskellige Decapod-Grupper — baade voksne og saa vidt 

mulig Larver — og har benyttet det saaledes indvundne empiriske Materiale til at komme 

til en Erkendelse af Slegtskabsforholdene indenfor Decapoderne!). 

At finde en passende Form for Fremstillingen var en ikke ganske let Sag. Jeg 

har valgt den, at fore de Former, som jeg nermere havde undersogt paa det os beskef- 

tigende Spørgsmaal, enkeltvis frem for Læseren, dog saaledes, at Beskrivelserne bestandig 

er sammenlignende og kun indeholder, hvad der er nødvendigt for mine Formaal. Dernæst 

har jeg sædvanlig afsluttet Behandlingen af de enkelte Grupper med et sammenlignende 

Tilbageblik, hist og her udkastet Oversigts-Schemata, genealogiske Tabeller etc.; endelig 

afsluttet hele Afhandlingen med en «systematisk» Oversigt i Diagnose-Form. Det har be- 

standig været mit Formaal at affatte alt saa kort og klart som muligt”). Er dette ikke altid 

lykkedes mig, saa bør man betænke, at Forsøg af nærværende Art kun har faa Forbilleder. 

For det rigelige Materiale skylder jeg Hr. Etatsraad Steenstrup megen Tak; en 

forholdsvis ubetydelig Del har jeg erholdt af vort Museums tredje Afdeling (Prof. Schiødte) 

og af private Samlere®). Jeg griber her endvidere Lejligheden til at aflægge Bestyrelsen 

for Berliner-Museet (de Herrer Director Prof. Peters, Prof. Martens, Dr. Hilgendorf), 

Hr. Prof. Zittel i Munchen, de Herrer Prof. Blanchard og Prof. Bayle i Paris en op- 

rigtig Tak for den Liberalitet, hvormed de aabnede deres Samlinger for mig. 

For Oversigtens Skyld vil jeg begynde med at give et meget kort Resumé af de 

almindelige Resultater af mine Undersøgelser. 

Som Udgangspunkt har vi Penæiderne. Til denne Afdeling slutter sig paa den 

ene Side — phylogenetisk talt: fra Penæiderne er udgaaede — alle de øvrige Rejer, som 

danner én naturlig, med Penæerne nöje beslægtet, men meget distinct, Gruppe, som jeg 

tillader mig at kalde Eukyphoter‘). Paa den anden Side udspringer fra Penæerne hele 

den øvrige Rest af den gamle — unaturlige — Gruppe Macrura + Anomala og Bra- 

1) Ogsaa fossile Former, mest saadanne som jeg selv har kunnet undersøge, har jeg draget med ind i 

Sammenligningen, og jeg har til Fastsættelsen af disse Formers «systematiske Plads» benyttet ad- 

skillige Momenter, som man hidtil ganske har ladt ligge — som overhovedet de fossile Decapoder 

frembyder et — videnskabelig talt — yderst lidet bearbejdet Felt. — Mine Bemærkninger om dem 

har iøvrigt efter Sagens Natur en aphoristisk Charactér. 

2) Visse Punkter i Beskrivelserne, navnlig de om Ledaksernes gensidige Forhold, vil næppe kunne op- 

fattes, uden man i al Fald har en Del af Objecterne ved Siden af sig. Men jeg maa betvivle, at nogen 

er i Stand til at fremstille disse Forhold saaledes, at Objecterne kan undværes. 

3) Mine Venner Candd. Sahlertz og Traustedt. 

7) xugos, kroget; det af Dana for denne Afdeling benyttede Navn: Carider, bruges af andre for alle 

Rejer (Penæerne iberegnede). 
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chyura, der alle tilsammen danner en stor, rig, naturlig Afdeling. Af disse staar blandt de 

nulevende Homarus (og Nephrops) Penæerne nærmest; fra denne lille Gruppe — som 

dog i Fortiden var særdeles fyldig udviklet — udspringer paa den ene Side Polycheles 

(Eryon) og Loricaterne, paa den anden Side Thalassinerne; Astacus er en Mellem- 

form mellem Homarus og Thalassinerne. Fra en til Thalassin- Gruppen hørende Form er 

Gruppen Anomala udgaaet. Denne Gruppe spalter sig i tre Grene: Galathea (Porcellana)- 

Gruppen, Hipperne, Pagurus (Lithodes)- Gruppen. Ligesom Porcellana er en modificeret 

Galathea, er Lithodes en modificeret — men langt rigere og skönnere modificeret — 

Pagur (Eupagurus). — Endelig er fra en til Anomala horende Form Brachyur- Gruppen 

udgaaet; nermest Anomala staar Dromia-Homola; til disse slutter sig de ovrige Bra- 

chyurer som en nöje sammensluttet Helhed. 

Formernes Sammenhæng i de grovere Trek vil ses i folgende Schema !): * 

Genuine Brachyurer 

Dromiaceer 

Anomaler 

Thalassinider 

Loricater 

Eryonidey 

Homarider 

Eukyphoter 

Penæider 

1) I hvilket man dog ikke maa legge nogen videre Vægt paa de forbindende Linjers relative Længde. 
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En «Inddeling», der skulde holde sig saa ner som mulig hertil — men det er 

som bekendt altid svært at bringe Naturen i «System» — vilde vel omtrent komme til at se 

saaledes ud: 

Subordo I. Natantia. 

I. Penæider. 

2. Eukyphoter. 

Subordo II. Reptantia. 

3. Homarider (+ Astacus). 

Eryonider. 

Loricater. 

Thalassiner. 

qo w => Anomala. 

a. Hippider. 

b. Paguroider. 

c. Galatheider. 

8. Brachyurer. 

a. Dromiaceer. 

b. Genuine Brachyurer. 

Man vil se, at jeg ikke gaar ind paa den gamle Inddeling i macrure og brachyure, 

en Inddeling, der ikke forekommer mig at vere mindre unaturlig end en Systematik, som 

delte Pattedyrene i Gnavere og Ikke-Gnavere: Brachyurerne er en artsrig, uniform, i Nu- 

tiden særdeles stærkt udviklet Gren fra den store Decapod-Stamme. 

I. Penæiderne. 

Vi begynder med at undersoge Slegten: 

Penæus. !) 

Thoraxfodderne: Af disse er I. Par det korteste, Il. Par længere end dette, 

Ill. Par det længste af dem alle, IV. Par omtrent af samme Længde som Il.; V. lidt 

7) I de Beskrivelser, som jeg i det folgende kommer til at give, medtager jeg naturligvis i Reglen kun 

de Facta, som er mig af Betydning for Sammenligningen. — Jeg vil bestandig begynde med Thorax- 

fødderne, tager dernæst Mundlemmerne, begyndende med tredje Kæbefod, tager derpaa Antennerne, 

Ojne, Halefødder, Skjold, Hale og Gæller; Metamorphosen samler jeg enten ved Slutningen af de 

enkelte Afsnit, eller giver den ved Slutningen af Beskrivelserne. 

Writs | ei 
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lengere end IV. Alle Benene er spinkle, dog er der i al Fald hos nogle Arter en ret 

tydelig Tiltagen i Robusthed forefter, saaledes at I. Par bliver det kraftigste; men For- 

skellen er ikke stor. Fra Basilarleddet af I.—IIl. Par udspringer en i Spidsen to - kløvet 

Epipodit, som strækker sig ind mellem Gellerne; fra 2. Led!) af alle Benene en kort 

Exopodit (hos P. semisulcatus var denne paa V. Par rudimenter). — Hvert Ben bestaar 

af 7 Led, alle bevægelige mod hinanden. Paa I. Par er Længden af 2. og 3. Led tilsammen 

lige saa stor som Længden af 4. Led; paa de andre Par Ben er den mindre, men dog 

mer end halv saa stor som 4. Leds Lengde. Paa I. Par er 4. Led omtrent af samme 

Længde som 5.; paa II. Par er 4. noget kortere; paa III. Par meget kortere end det meget 

lange 5. Led; paa IV. og V. Par er derimod 5. Led kortere end 4. 

Ledföjningen 5—6?) paa alle Fodparrene, men tydeligst paa de 3 fürste, er af en 

ejendommelig Art, idet en Bevegelse i flere Retninger er mulig; der er egenlig ingen 

bestemt Drejningsakse, idet der nemlig kun er ét fast Punkt. — Bevægeligheden mellem 

2. og 3. Led er nok saa stor som mellem 3. og 4. 

De tre forste Fodpar er forsynede med Klosakse; retter man Benene lige fremefter, 

ligger den «bevægelige Finger» ovenover den ubevægelige. 

Den mandlige Genitalaabning findes i Ledhuden mellem Thorax og 1. Led af 

V. Par, ikke i selve 1. Led. — Hunnens Könsaabning i 1. Led af III. Par, ligesom hos de 

fleste andre Decapoder. 

Den tredje Kæbefod (Fig. 2) er ikke lidet forskellig fra Thoraxfodderne*). Den 

er noget længer end I. Thoraxfod. Fra 1. Led udspringer en Epignath, som ligner den 

homologe Epipodit paa Thoraxfodderne. Fra 2. Led en Exognath, som er meget 

lenger end Exopoditen paa Thoraxfodderne; paa Exognathen er der ingen tydelig Ad- 

skillelse i Scapus og Flagellum; den er, med Undtagelse af sin proximale Ende (Scapus), 

forsynet med fine Tværfurer, som udgaar fra begge Randene uden i det hele at lobe sammen 

paa Midten; mellem to og to Furer udspringer i Randen et langt Haar (Fjerhaar); Spidsen af 

Exognathen er bojet udad, dens to Flader — den er temmelig fladtrykt — vender opad og nedad. 

1) Ved förste Led forstaar jeg det nærmest Thoraxskelettet o.s.v.; naar to Led er sammenvoksne, 

benævner jeg det derved fremkomne a+ (f. Ex. 2.+3.), hvorved opnaas, at tilsvarende Led altid 

har samme Nummer. — M.-Edwards’ Terminologi (Syst. tégum., Ann. d. Se. nat. Zool. 3. Ser. Tome XVI) 

er mig for besverlig. 

2) Ved Ledföjningen 5—6 forstaar jeg Ledfojningen mellem 5. og 6. Led ete. Drejningsakse 5—6 er 

Drejningsaksen i Ledföjningen 5—6, — Leddenes Forhold hos Decapoderne er hidtil kun behandlet for 

meget faa Formers Vedkommende (Langer, Ü. d. Gelenkbau der Arthrozoen. Wiener Akad. Denk- 

schriften 18., 1860. — Lyttkens, Bidr. t. kinnedomm. af Crust. Anatomi. Lunds Univ. Arsskr. IV 

og V, 1867 og 1868). 
3) Smign. Glaus, Crust. Syst., Pag. 43: «Dieselben [tredje Kæbefod] bei Penæus und Verwandten als 

Kieferfüsse zu bezeichnen ist wohl nur aus Liebe zur Theorie geschehen, denn viel zutreffender 

möchte es sein, diesen Crustaceen sechs Beinpaare zuzuschreiben.» Heri, som i meget andet, kan 

jeg aideles ikke vere enig med den ærede Forfatter. 



Hvad selve Kebefoden — Endognathen — angaar, da bestaar den ligesom Thorax- 

fodderne af 7 Led; men der er ingen Bevegelighed mellem 2. og 3. Led; 3. Led er storre 

end noget af de andre. — Paa Inderranden af 3. Led findes en Crista dentata. Be- 

haaringen er stærkere end paa Thoraxfodderne; navnlig vil jeg fremhæve den Besætning af 

korte, indadrettede Haar, der findes paa 3. Led, især nedenfor — Maxillipeden i Hvile og 

Dyret i naturlig Stilling — Crista dentata. - 

Maxillipeden af 3. Par adskiller sig fra Thoraxfodderne navnlig ved Manglen af 

Bevegelighed mellem 2. og 3. Led, ved 3. Leds characteristiske Behaaring og Forsyning 

med en Crista dentata, samt ved den sterke Udvikling af Exognathen, Characterer som alle 

viser, at den bor regnes til Mundlemmerne. (Smlgn. folgende). 

Anden Kæbefod (Fig. 21). Endognathen er meget mindre end paa tredje Kæbe- 

fod; men Epignathen er ligesaa stor og Exognathen endog lidt større end paa denne; iøvrigt 

ligner disse to Dele ganske de tilsvarende paa tredje Maxilliped. | 

Endognathen bestaar af 7 Led; ingen Bevegelighed mellem 2. og 3. 4. Led er 

det længste. Drejningsakse 4—5 staar omtrent lodret — Kæbefoden in situ og Dyret i 

naturlig Stilling —; paa tredje Kebefod ligger den tilsvarende Akse vandret ligesom paa 

Thoraxfodderne. 7. Led vender den distale Ende bagud; det samme gjør 6. Led, og Endo- 

gnathen kan ikke rettes lige ud. Alle indad vendende Rande, navnlig af 6. og 7., men 

ogsaa af 1.—4. Led er besatte med stive indad rettede Haar. — Den ydre Rand af 

7. Led er mer end halv saa lang som den indre. 

Forste Kebefod (Fig. 40). Exognathen mangler Furer og er meget mindre end 

Exognathen paa foregaaende; bagtil er den trukken ud i en lille Spids. Epignathen har en 

noget anden Form og er større end paa anden Kæbefod. 

Den til Endognathen') paa de andre Maxillipeder svarende Del er 7-leddet. 1. Led 

er kort; Inderranden meget bred og delt ved en Tverfure, stærkt børstet; dette er de Haans 

Lac. int. Fra 2. Led udgaar en stor Proces — de H.'s Lac. med. — der paa sin smalle 

(skarpe), men lange Inderrand er stærkt forsynet med Børster. Den øvrige Del (3.—7. Led) 

af Endognathen (de Haans Lac. ext.) er lang og tynd, bredest i sin proximale Del; fra 

3. Led udgaar en lille, indadrettet Proces, en 3. Tyggeflig. 

Anden Maxille (Fig.72) er bygget efter samme Typus som Kebefodderne, dog 

mangler Epignathen. Endognathen mangler Leddeling; den er i sin proximale Del trukken 

1) Ved Epi-, Exo- og Endognath forstaar jeg paa anden og tredje Maxilliped de samme Dele, som 

M.-Edwards (Squel. tégum. des Crust. decap. Ann. d. Se. nat. 3. Ser. XVI); paa 1. Maxilliped derimod 

svarer min Endognath til Summen af hans Endognath (de Haans Lac. int. + med.) og Mesognath 

(de Haans Lac. externa); paa 2. Maxille svarer min Endognath til de Haans Lac. int. + Lac. ext. + 

Palpus, min Exognath til M.-Edwards' Epignath (de øvrige Dele omhandler han ikke); paa 1. Maxille 

svarer min Endognath til de Haans Lac. int. + Lac. ext. + Palpus; paa Mandiblen er Palpus de Haan 

den distale Del af min Endognath. — For Simpelheds Skyld vil jeg i det folgende hyppig benytte 

de Haans Benævnelser. 
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ud i 2 to-klovede Processer — Lac. interna og externa —; den proximale Lobus af Lac. 

interna er temmelig kort hos Penzus; den distale Del af Endognathen (Palpus) er ret bred, 

men indsnævres pludselig i Spidsen. — Exognathen er bred og dens bageste Hjørne — 

ligesom hos alle Decapoder — trukket stærkt ud; ligesom Exognathen paa förste Kæbefod er 

den i Randen forsynet med en Bræmme af Fjerbörster. At anse den for svarende til Epi- 

gnathen paa 1. Kæbefod — som endnu M.-Edwards (Squel. tégum.) vil — er urigtigt; 

ti dels ligger dens Udspringssted fra Endognathen for langt fra den proximale Ende af 

denne, dels er Behaaringen en anden end paa Epignathen af 1. Kebefod; denne er nemlig 

paa begge Sider, — navnlig paa Undersiden, men ikke i selve Randen — forsynet med 

lange, tynde Haar, der kun henimod deres Spidse ere forsynede med særdeles korte Side- 

grene (Savhaar); samme Behaaring har Epignathen paa de andre Lemmer, medens Exo- 

enathen bestandig har den characteristiske Forsyning med kraftige Fjerbörster, som kun 

sidder i Randen, ikke paa Exognathens Flader!). 

Förste Maxille (Fig. 99). Dette Lemmepar bestaar ligeledes af en Endognath 

og af en Exognath, hvilken sidste er fuldkommen rudimenter og hidtil ganske oversét hos 

alle voksne Decapoder, medens Claus har set den hos forskellige Penæidelarver; hos nogle 

Decapoder er den, som vi senere skal se, bedre udviklet end hos Penæus. 

Endognathen er forneden trukken ud i to indadrettede Tyggeflige, Lac. int. og 

externa; Lac. int. er hos Penæus paa sin Inderrand but afrundet. — Den distale Del, Palpus, 

er 3- eller 4-leddet. 

Mandiblen (Fig. 146) bestaar kun af Endognathen, idet saavel Exo- som Epignath 

mangler. Den nederste Del, som kan sammenlignes med Tyggefligene paa Maxillerne, er udvidet, 

Mandiblens Corpus; den distale Del danner den saakaldte Palpe, der hos Peneus er fladtrykt 

(af Palpens 3 Led er det förste kun utydelig skilt fra det andet, hos nogle Arter maaske 

slet ikke). Den indadvendende Del af Mandiblens Corpus er delt i en skerende og en 

knusende Del, som bagtil løber sammen. Paa den skærende Del er der tet indenfor 

Spidsen et Indsnit, som er tydeligst paa venstre Mandibel; tet bagenfor dette et andet, der 

er tydeligst paa höjre, yderst utydeligt eller mangler paa venstre; disse to Indsnit begrænser 

en fremspringende Tak. Bagtil, hvor den skærende Del løber sammen med den knusende, 

findes endnu et Indsnit, hvorfra en svag Fure løber hen over Mandiblens nedad vendende 

Side. Det bemærkes, at Indsnittene er tydeligere hos nogle Arter, f. Ex. Penæus semisul- 

catus, end hos andre, f. Ex. P. caramote. 

Antennerne?) er byggede efter samme Type som de tidligere omtalte Lemmer; 

de bestaar nemlig af en Endopodit og en Exopodit, den saakaldte Squama, der ligesom paa 

1) Smign. Claus, Crust.-Syst., som har den samme Tydning, men uden den her givne Begrundelse. 

2) Ved «Antenner» forstaas i hele Afhandlingen det bageste Par Antenner; det forreste Par benævnes 

Antennuler. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. I. 2. 5 
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de andre Lemmer udspringer fra 2. Led. Endopoditen bestaar af 5 Led foruden den yderste, 

piskeformige, tværfurede Del, Flagellum. Ledhuden mellem Thoraxskelettet og 1. Led er 

temmelig stor; en Fortykkelse (en «Chitinstav») gaar i denne fra 1. Led hen til Skelettet; 

de to Antenner er indleddede meget tet ved hinanden. Det indre af Ledstederne (Endepunk- 

terne af Drejningsaksen) mellem 1. og 2. Led ligger langt indadtil; «tubercule auditif» (med 

Udforselsaabningen for den grønne Kirtel) ligger ligeledes langt indadtil. — 2. Led er, saa 

vel hvad Brede, som hvad Lengde angaar, meget stort i Forhold til de efterfolgende. — 

Bevegeligheden mellem det skraat afskaarne 3. Led og 4. er temmelig stor; ligeledes 

mellem 5. og Svøben, som er betydelig længere end Kroppen. — Squama, som er mere 

end dobbelt saa lang som Endopoditens 5 Led tilsammen, er langs sin indre Rand og langs den 

forreste Del af den ydre Rand forsynet med en Bremme af korte Fjerbörster (smlgn. Exo- 

gnatherne); fra denne börstebesatte Del af Randen straaler fine Tværfurer hen over begge 

Flader; mellem to og to Furer sidder der en Börste; (Furerne gaar meget forskellig langt 

ind paa Fladerne, nogle meget langt, andre mindre langt, andre meget kort; efterhaanden 

som de kommer lenger ind, bliver de bredere og dybere). Den Del af Yderranden, som 

mangler Borstebremme, er fortykket og stiv; den ender fortil i en ubevegelig Torn. 

Antennulerne. Skaftet bestaar af 3 Led; det er meget langt, omtrent halvt saa 

langt som Skjoldet eller endog lidt mere (lidt forskelligt efter Arterne). Det proximale Led 

er langt större end de andre, samt i sin distale Ende sterkt udfladet; fra den indre Rand 

udspringer en for Peneus ejendommelig Proces; fra den ydre en anden, fortil tilspidset, 

kortere, som interesserer os mere. Fra den forreste Ende af 3. Led udspringer de to 

tverfurede Sveber, af hvilke den overste, yderste, har en haaret Lengdefure paa den 

proximale Del af sin Underside. — Da Exopoditen paa de andre Lemmer altid udspringer 

fra 2. Led, kan jeg ikke antage, at den ydre Svobe paa Antennulerne er en Exopodit; denne 

Svobe bliver da, ifald vi ikke ville antage en Klovning af Endognathens distale Parti, et 

Bygningselement sui generis. 

Øjnene. Öjenstilkene er (som sædvanlig) to-leddede, det inderste Led meget 

mindre end det yderste. Selve Øjnene er store og opsvulmede, betydelig bredere end den 

proximale Ende af yderste Led. Betragter man Dyret ovenfra, kan man se Öjenstilken i hele 

dens Lengde; ingen Del af den er skjult af Rostrum. 

Halefodderne. De 5 förste Par bestaar af et kraftigt to-leddet Skaft, hvis proxi- 

male Led er særdeles kort. Paa Skaftets Ende sidder to Blade; det yderste af disse, 

Exopoditen, er lengere end det indre, som sammen med Skaftet representerer Endopo- 

diten. Det ydre Blad er omtrent ens paa alle 5 Par; det er randhaaret og forsynet med 

fine Tværfurer, som løber fra Randene ind paa Fladerne. Det indre Blad har omtrent samme 

Udseende som det ydre paa 3.—5. Par hos begge Kön, samt paa 2. Par hos 2; paa 1. Par 
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hos 2 er det meget lille. — 2. Par hos & adskiller sig fra Hunnens derved, at der fra 

Inderranden af det indre Blad udspringer et kort Appendix, som jeg vil tillade mig at 

kalde Appendix masculina, og som vi i meget forskellig Form vil genfinde hos de 

fleste Decapoder. Det indre Blad paa 1. Par hos à (Fig. 162) er omdannet, aabenbart i 

Copulationens Tjeneste; den indre Rand er forsynet med en stor Mengde fine Kroge, 

hvorved det hæftes sammen med sin Nabo for at danne en bagtil aaben Rende. 

Det 6. Par Halefodder er bygget som de andre; kun er Skaftet kortere og robustere 

og de to Blade langt större; det yderste Blad ligner meget Squama antennarum; det er 

forsynet med en kort Tverfure, hvorfra to Skraafurer lober ud mod Randene. 

Skjoldet er, ligesom hele Dyret, sammentrykt. Pandetornen er sammentrykt, 

skarp, savlakket paa Randene. Paa Fig. 129 (af P. brasil.) vil man finde de Furer, som er 

constante for Peneus; af disse svarer Furen 0, der er meget svag, til Gællehulens øvre 

Begrensning. Foruden de constante Furer optreder andre hos visse Arter; af disse vil jeg 

kun nævne en i den bageste Del af Skjoldets Midtlinje hos Pen. caramote, canaliculatus 

og semisulcatus. Muskelindtrykkene vil jeg af forskellige Grunde ikke gaa nermere ind 

paa; de omtalte Furer er ikke Muskelindtryk. 

Halen er meget sammentrykt. Sidestykkerne rettede nedefter; paa 6. Ring er de 

ganske lave; Sidestykkerne paa 1. Ring er ligesaa höje som anden Rings og længere end 

disse; de dækker med deres Bagrand Forranden af Sidestykkerne paa 2. Ring. Bageste 

Led lober ud i en tornformig Spids; hos de fleste Arter findes ingen bevegelige Torne 

paa dette Led; men hos enkelte Arter, f.Ex. P. caramote, findes der paa hver Side i Randen 

3 saadanne; hos en, som jeg tror ubeskreven, lille pelagisk Penæus fandt jeg 4 Par. 

Gellerne: Ovenover V. Par Thoraxfodder udspringer paa hver Side I Gelle fra 

et Hul i Pleuren; over IV. 1 Gælle fra Pleuren, 1 fra Ledhuden mellem 1. Led af Benet 

og Thoraxskelettet; ovenover III. 1 fra Pleuren, 2 fra Ledhuden; ligesaa over Il. og I. 

Par Thoraxfodder, samt over mp, (3. Kæbefod); ovenover mp, (2. Kæbefod) 2 fra Led- 

huden, ingen fra Pleuren, samt 1 fra Epignathens Basis; ialt 18 (disse Tal har jeg fundet 

overensstemmende hos de tre Arter, caramote, semisulcatus og brasiliensis, som jeg har 

undersøgt herpaa)'). — Hver Gælle bestaar af en Stamme, hvorfra udspringer to Rækker 

Blade; Randen af hvert Blad er ved Indskæringer delt i en Mængde smalle Smaablade (der 

vender Fladen mod hinanden); af disse er atter nogle, ved Kløvninger parallelt med deres 

1) De Haan angiver andre Tal end ovenstaaende for Arterne canaliculatus, der staar caramote meget 

nær, og for lamellatus. Jeg er tilbåjelig til at antage, at de Haan her som andensteds — hans 

Gælletal ere hyppig urigtige — har maattet tælle Gællerne paa torrede Exemplarer, hvilket er noget 

vanskeligt. — Heller ikke Huxleys Angivelse af Gællernes Antal hos P. brasiliensis (Classific. a. Distr. 

of Crayfishes, Proc. Zool. Soc. 1878) stemmer med mine Tal. 
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Flade, delte mer eller mindre dybt i flere (smlgn. Fig. 187)". Den indskaarne Rand af 

Gellebladene vender udad og mod Gellens distale Ende. 

Meget ner ved Peneus staar Slegten: 

Sicyonia. 

Der findes en lignende Epipodit paa de samme Thoraxfodder som hos Penæus; 

derimod mangler Exopoditen. Den relative Længde af Benene er den samme; ligeledes 

Leddenes Forhold og den bevægelige Fingers Stilling. — Tredje Kebefod ligner Penæus’, 

men mangler baade Epi- og Exognath, samt Crista dentata paa 3.Led. Anden Kebefod 

mangler Exognath, men Epignathen er tilstede og ligner ganske Peneus’, hvilket sidste ogsaa 

er Tilfældet med Endognathen. Förste Kæbefod adskiller sig fra Penzus’ derved, at 

Lac. externa mangler Leddeling; iøvrigt ganske som hos Penæus; navnlig findes den lille 

3. Tyggeflig, og Exognath og Epignath har samme Form som hos denne. — Anden 

Maxille ligner ganske Peneus’, navnlig har «Palpen» ganske samme Form; ligesaa 

Lacinierne, blot er den prox. Lobus af Lac. interna endnu mere reduceret end hos denne. 

Förste Maxille (Fig. 102): Den proximale Tyggeflig (Lac. int.) har den samme afrundede 

Form; Palpen er indsnævret i Spidsen, men mangler den lille 3. Tyggeflig, som man af 

Fig. 99 vil se findes hos Peneus; derimod har den den samme lille afrundede börstebesatte 

Proces paa Palpens Yderrand. Mandiblen: Palpen meget bred ligesom hos Penæus, 

3-leddet, det proximale Led meget lille; den skærende Del af Mandiblen er svagt udviklet, 

uden Indskæringer. — Antennerne: Skaftet længere end hos Penæus, paa Grund af at 

3. Led er meget langt. Antennulerne mangler paa deres förste Led den indre Proces, 

som vi fandt hos Penæus; derimod findes Tornen paa den ydre Side. Öjenstilkene 

kortere, ellers som hos Penæus. — Halefødderne hos 2 (jeg har desværre ikke kunnet 

undersøge 6) adskiller sig — 6. Par undtagen — derved fra Penæus', at det indre Blad, 

der hos Penæus er noget mindre end det ydre, ganske mangler; det ydre er derhos 

smallere end hos Penæus. Tornen paa det ydre Blad af 6. Par er tydeligere end hos de 

Peneus-Arter, jeg har sét. — Skjoldet: Foruden Randfuren, som er meget tydelig — 

tydeligere end hos Penæus —, finder vi Furerne 0, p og r, af hvilke p er meget utydelig, 

r derimod ret tydelig. Rostrum er kort, men af samme Form som hos Penæus. — 

Halen: Sidestykkerne er lavere end hos Pen., men forholder sig iovrigt som hos denne. 

Haleringene er forsynede med Tværfurer og ligesom hele Hudskelettet mere ru og haarede 

paa Overfladen end ‘hos Penæus, der typisk, dog ikke uden Undtagelse, er glat og nøgen. 

Halen er ligesom hele Legemet mindre sammentrykt end hos Penæus. Sidste Haleled løber 

1) Forst i Huxleys Afhandling i Proc. Zool. Soc. 1878 (udkom April 1879) er der givet en brugbar Be- 

skrivelse af Gællerne hos Penzus; den paageldende Afhandling fik jeg iøvrigt forst, efter at oven- 

staaende var renskrevet. 
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ud i en Torn; ingen bevægelige Torne. — Gællerne er i Tal noget reducerede i Sam- 

menligning med Peneus’. Over 

V1): ingen Galle. 

IV: 1 fra Ledhuden, ingen fra Pleuron. 

Mis 27 = — do. - — 

Il: 

I: 

Mp,: som hos Penæus. 

— Zr 

Mp,: som hos Penæus. 

Gællernes Bygning er en interessant Modification af den, vi fandt hos Penwus; for 

at bruge en Sammenligning: Gellebladene hos Sieyonia forholder sig til Gællebladene hos 

Peneus omtrent som Bladet af en Mesembryanthemum til et almindeligt Lovblad; Smaa- 

bladene er korte og brede, mere brede end lange; den Rand, de tilsammen danner, altsaa 

Hovedbladets indskaarne Rand, yender som hos Peneus udad og henimod Gellens distale 

Ende (smlgn. Fig. 188). 

Som Helhed maa Sicyonia siges at vere en plump Pene, der fra et phylogenetisk 

Synspunkt maa antages at nedstamme fra Slægten Penwus, eller fra en Form, som staar 

denne overordenlig ner. Det meget intime Slegtskab med Penæus viser sig bl. a. i Epi- 

poditernes Form, i Formen af 1. Maxilliped, forste og anden Maxille, Mandiblens Palpe. 

En anden Form, som jeg efter de foreliggende Data maa ansé for at vere udgaaet 

fra Peneus, er Slegten: 

Sergestes: 

Thoraxfodderne er meget tynde, I. Par ligesom hos Peneus kortere end IF, 

dette atter end HE; IV. og V. Par afviger fra Penzus’ derved, at V. er kortere end IV., 

næsten rudimentert; de mangler alle Exo- og Epipodit. IL. og Ill. Par bestaar sem hos 

Peneus af 7 bevægelige Led og er forsynede med Klosakse, der rigtignok er næsten 

rudimentære; paa I. Par mangler det distale, 7., Led, og med det Klosaksen; jeg vil kun 

berøre, at 6. Led paa I.—IIl. Par er delt i Smaaled. IV. og V. Par mangler 7. Led; disse 

to Fodpar er sammentrykte og i Randen forsynede med Fjerhaar, som navnlig paa IV. Par 

er overordenlig lange. d’s Genitalaabning som hos Peneus; de to Aabninger sidder tet 

ved hinanden; 9’s Aabninger som hos Penæus. — Tredje Kæbefod bestaar af de samme 

Led som hos Penzus; den mangler Exo- og Epignath; er betydelig længere end I. Par 

Thoraxfodder. 7. Led er delt i flere Smaaled, 6. kun i 2. 2.-+-3. Led ligesom hos Pen. 

större end paa Thoraxfodderne. Anden Kæbefod (Fig. 22) som hos Penæus, men længere, 

navnlig 5.—6. Led, sterkt forsynet med Tyggebörster; uden Exognath, men med en lille 

1) V = femte Thoraxfod, IV = fjerde do., etc. Mp, = tredje Maxilliped, Mp, = anden do, 
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Epignath!). Förste Kebefod (Fig. 41): Epignathen ligner Penzus’; Exognathen har den 

samme Brede og Korthed som hos Penæus; Lac. externa har den samme lille extra Tygge- 

flig; den er i Reglen delt i 3 (hos en enkelt Art efter Kroyer i 4) Led; Endognathen rager 

som hos Pen. ud over Exognathen. — Anden Maxille (Fig. 73): Den bageste Lobus af 

Lac. int. mangler ganske (den var lille hos Pen.); Palpen er ikke som hos Pen. og Sicyon. 

indsnævret i Spidsen; derimod har den i Spidsen nogle udaddrejede Börster, som vi gen- 

finder hos Penæus, men savner hos Sicyonia. Første Maxille (Fig. 103) har Spidsen af 

Palpen indsnævret (— Penæus); paa sin Yderrand har Palpen et Par Haar siddende paa 

det Sted, hvor vi hos Penzus og Sicyonia havde en sterkt haarbesat Proces; den bageste 

Tyggeflig (Lac. int.) som hos Penæus afrundet. Mandiblen: Palpen lang, i Forhold til 

Lengden ikke bred, 3-leddet, inderste Led kort. Den meget skarpe skerende Del af Man- 

diblen er stor i Forhold til den knusende, iøvrigt omtrent som hos Peneus; Indsnittet 

indenfor Spidsen ligesom hos denne tydeligst paa venstre Mandibel. — Antennerne: 

1. og 5. Led större end hos Penæus, Squama smallere, Tornen næsten i Spidsen. An- 

tennulerne ligesom hos Peneus: den ydre øvre Svobe forneden noget udbredt og med 

en haaret Fure paa Undersiden ?). — Halefoddernes to Blade er smallere end hos Pe- 

neus, men lange; Basilarpartiet meget kraftigere end hos Penæus. 1. Par hos 2 har kun 

1 Blad; ellers er alt hos ¢ og 2 væsenlig som hos Penzus; i Randen af 6. Par gerne en 

tydelig Torn. — Skjoldet (Fig. 131): Rostrum særdeles lille, fortsætter sig ikke i Skjoldets 

Midtlinje; Furen oe meget tydelig, q og r ligeledes; Furerne q er forbundne i Skjoldets 

Midtlinje ved en svag Tverfure; p mindre tydelig; mellem e og Skjoldranden ligesom hos 

Sicyonia en fremstaaende Lengdekol; en ganske kort Fure mellem q og 0. — Halens Side- 

stykker kortere end hos Penzus, men forøvrigt som hos denne; sidste Haleled uden be- 

vegelige Sidetorne (smlgn. dog nedenfor); Halen större og kraftigere i Forhold til Kroppen 

end hos Peneus. Halen kan paa Grund af en sterk Udvikling af Rygdelen af 3. og 4. Ring 

ikke rettes ud («Rejeknek» , tydeligere end hos Penæus og Sicyonia). — Gellerne har 

næsten ganske samme Bygning som hos Penæus: hver Gelle er besat med to Rækker 

Blade; hvert Blad er paa sin Rand besat med en Rekke Smaablade; dog er der den For- 

skel, at Antallet af Blade paa hver Gelle er meget mindre her, og at Smaabladene aldrig 

kløver sig igen. Hos Sergestes Frisii har jeg fundet folgende Gelletal: 

V 

IV 

ll 

Il 

over hver en Gælle fra et Hul i Pleuron. 

!) Som Kroyer har oversét i sin Sergestes-Monographi (Vidensk. Selsk. Skr. 5.R. 4. B.). 

2) Forskellen i den anden Svobe mellem & og 2 (se Kröyers Monographi) interesserer os ikke her. 
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I 

Mp ; 

Mp, 1 Gelle for Epignathen, 1 (rudimenter, uden Blade) ovenover mp,, om fra Pleuren 

over hver en Galle fra et Hul i Pleuron. 

eller Ledhuden kan jeg ikke set). 

Sergestes’ meget nöje Slegtskab med Penæus viser sig navnlig tydelig i Bygningen 

af 1. Kebefod og 2. Maxille samt i Gellernes Bygning. 

Iblandt de i Studiesamlingen opbevarede Sergester har jeg fundet nogle Exemplarer af 

en, saa vidt jeg skönner, ubeskreven Sergestes-Art (der iøvrigt ligner Kröyers tenuiremis, uden 

dog at falde sammen med den; jeg vil for Kortheds Skyld betegne den som Sergestes 

tenuiremi aff.), som i flere Henseender viser et nermere Slegtskab med den folgende 

Slægt end Tilfældet er med de typiske Sergester, f. Ex. Serg. Frisii, som navnlig har ligget 

til Grund for de Bemerkninger, jeg ovenfor har gjort om Slegten. — Thoraxfodderne, 

anden og tredje Kebefod og navnlig Halefodderne er meget mere langstrakte, tynde (eller 

smalle) end hos de typ. Sergester, Epistomet meget mere langtrukkent (omtr. af samme 

Lengde som den Del af Sternum, hvorpaa de 5 Par Thoraxben sidder); Halen og Kroppen 

meget tynde, langstrakte, sammentrykte, Gellerne smaa. Dertil kommer endnu folgende: 

Lac. externa af 1. Kebefod samt Exognathen og Epignathen er ikke lidet mindre i Forhold 

til Lac. med. og interna end hos Sergestes Frisii; endvidere er Exognathen af 2. Maxille 

betydelig mindre i Forhold til de ovrige Dele af Maxillen end hos S. Frisii; endelig er sidste 

Haleled forsynet med 4 Par bevegelige Torne i Nerheden af Randen?); Facta, der alle 

staar i et interessant Forhold til, hvad der skal udvikles i det folgende. 

Slegten: 

Leucifer 

maa betragtes som en meget abnorm Sergestes°). Slankheden og Sammentryktheden 

af Krop og Hale, Tyndheden af Thoraxfodderne, den store Lengde og Smalhed af Hale- 

fødderne, den stærke Udvikling af Epistomet, der allerede hos nogle Sergestes-Arter, f. Ex. 

den nys omtalte, er dreven meget vidt, har her naaet en ganske utrolig Höjde; hertil er 

nu kommet Mangelen af Geller samt flere Modificationer af Munddelene etc. — som til- 

dels staar i Forhold til Gællemangelen, — saaledes at Resultatet af alle disse Omforminger 

1) Svarer i al Fald efter al Sandsynlighed til den ene af dem, der hos Penæus udspringer fra Ledhuden. 

2) Hos Sergestes Frisii findes hos alle Individer ved Halens.Spids et Par Torne; hos nogle Individer 

findes desuden en lille Torn paa hver Siderand tet ved de omtalte; hos andre endnu et Par höjere 

oppe, tæt ved Randen. Disse Torne, der saa vidt jeg skonner (efter omhyggelig Undersøgelse), alle 

er ubevægelige, maa jeg antage for at svare til de hos Serg. tenuiremi aff. omtalte vel udviklede, 

bevægelige Torne. — Jeg vil her ikke undlade at henlede en fremtidig Monographs Opmærksomhed 

paa det sidste Haleled, som vist vil være af væsenlig Værdi for Arts-Adskillelsen. 

3) Claus (Crust.-System) fremsætter — men kun som Postulat — en, lignende. Anskuelse. 
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er bleven en af de bizarreste Skabninger, som Decapodernes saa særdeles rige Gruppe har at 

opvise. — Thoraxfodderne: IV.—V. Par, af hvilke navnlig det sidste alt hos Sergestes var 

lille, mangler som bekendt her aldeles; de andre er tynde, haarbesatte. Ill. Par er det 

eneste, som bærer Klosakse; den ubevægelige Finger er kortere end den bevægelige. I. Par 

mangler ligesom hos Sergestes yderste Led; det samme er Tilfældet med II. Par, som er 

meget længere end I. og omtrent af samme Længde som Ill. (smlgn. Sergestes); 1. og 

2. Led er, som sædvanlig, ikke meget lange; 3. er derimod langt (paa Ill. Par af Længde 

med 4. Led), ikke skarpt sondret fra 4. Led; I. og If. Par Thoraxfodder bliver saaledes 

6-leddede, III. Par 7-leddet!). Epi- og Exopodit mangler ligesom hos Sergestes. — Tredje 

Kebefod (Fig. 3) er som hos Sergestes (Peneus, Sicyonia) meget lengere end I. Par Thorax- 

fodder; ligesom hos Sergestes og de andre er 2. og 3. Led sammensmeltede og tilsammen 

af ret anselig Længde; ingen Epi- og Exognath (smlgn. Sergestes). — Anden Kæbefod 

(Fig. 23) har en yderst characteristisk Lighed med Sergestes’; Lengden af de 3 distale Led 

er ikke meget langt fra at vere den samme som af de andre tilsammen; yderste Led som 

hos Sergestes; 3. yderste (eller 5. Led) har den samme characteristiske Vinkelböjning som 

hos de andre Penæer; stærk Besætning med lange stive Börster; ingen Exo- eller Epignath. 

— Förste Kebefod (Fig. 43) er maaske den Del af Leucifer, som har det fra den til- 

svarende Del hos Sergestes — i al Fald ved förste Ojekast — mest afvigende Udseende; 

den bestaar nemlig kun af en toleddet Del og intet videre. Dette maa forklares paa fol- 

gende Maade: Epi- og Exognath mangler; endvidere mangler ogsaa hele Lacinia externa 

(Mesognathen M.-E.), saaledes at det kun er Lac. interna og media, som er tilstede. Disse 

er paa den indre Rand forsynede med en Mengde Tyggebörster ligesom hos de fore- 

gaaende, Lac. interna er, som sædvanlig, forsynet med en Fure, som fra den indre Rand 

løber et Stykke hen over Overfladen. — Anden Maxille (Fig. 75) er ogsaa noget reduceret: 

Exognathen er lille og forsynet med faa Randhaar; Palpen mangler ganske; iøvrigt som 

hos Sergestes: den bageste Del af Lac. int. mangler. — Förste Maxille (Fig. 104): 

Palpen er lille, ubehaaret, de to Tyggeflige smallere end hos Sergestes, men iovrigt af 

samme Form. — Mandiblen adskiller sig, frasét Manglen af Palpe, kun lidet fra de fore- 

gaaendes: indenfor den forreste Rand af den skærende Del findes et Indsnit, som er dybest 

paa venstre Mandibel; bagenfor dette et andet, som er dybest paa höjre Mandibel; disse 

to begrænser en fremspringende Tak; den skærende Del paa höjre Mandibel afviger fra Ser- 

gestes’ ved at vere smaat takket langs hele Randen; den knusende Del ligger ovenover den 

skærende og løber bagtil sammen med denne; den er forsynet med nogle faa Rifler (som 

ikke findes hos Sergestes eller Penzus); Riflerne er atter delte paa tværs. — Antennerne: 

') For at tælle Leddene, hvilket ingenlunde er ganske let, har jeg skaaret Dyrene tværs over med en 

Scalpel paa Glas og undersøgt hvert Par for sig; Dohrns Figur af Leucifer i Z. f. wiss. Zool. 21 viser 

ikke disse Forhold rigtig. 
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5. Led ligesom hos Sergestes langt, Squama meget smal (den var allerede hos Serg. tem- 

melig smal), Tornen i Spidsen. — Antennulerne: 1. Led af Skaftet meget langt, Tornen 

paa Ydersiden mangler). — Ojenstilkenes yderste Led meget langt, tyndt, Öjnene store 

(hos Serg. tenuiremi aff. og andre er Ojenstilkene allerede meget lange). — Halefoddernes 

to Blade særdeles smalle; iøvrigt som hos Sergestes: paa 1. Par hos 2 kun ét Blad, paa 

1. Par hos & er det indre Blad omdannet paa en lignende Maade som hos Sergestes og 

Penæus; paa det 2. Par hos & et Appendix (Appendix masculina) paa det indre Blad; paa 

6. Pars ydre Blad har jeg ikke kunnet opdage nogen Leddeling (hos Serg. tenuiremi aff. er 

Leddet meget svagt, men tilstede, hos Serg. Frisii tydeligt). — Skjoldet er ligesom hos Ser- 

gestes forsynet med en kort Pandetorn; af Furer har jeg kun set q, som forener sig med 

q paa den anden Side, eller rettere kun den tverlobende Del af dem; muligvis er ogsaa 

andre Furer tilstede, men de er da meget vanskelige at iagttage. — Halen er i Forhold til 

Kroppen meget lang; den er ligesom hele Dyret uhyre stærkt sammentrykt; om Sidestykker 

kan man næppe tale. 7. Haleled har ved Randen paa hver Side to korte bevægelige Torne, 

samt for Enden 3 Par, af hvilke det yderste Par er størst. — Geller mangler aldeles. 

At Leucifer er en Penæide, turde der efter det her anførte næppe vere nogen 

Tvivl om: Klosaksene paa 3. Par, Benenes relative Længde, 2. Kebefods Bygning, 3. Kæbe- 

fods Længde i Forhold til Benene, dens Ledantal; Maxillerne, Mandiblen, Antenner, Ojne, 

Halefodder stemmer, enkelte Abnormiteter fraregnede, med Penæidernes. Til Schizo- 

poderne, som Milne Edwards og Dana stiller den sammen med, viser den ingensomhelst 

nermere Affinitet, og den af disse Forfattere opstillede Anskuelse behover neppe efter det 

fremførte nogen Imodegaaen; Bygningen af 2. Kæbefod, navnlig det characteristiske Knæk 

ved den proximale Ende af 3.-yderste Led, 3. Kæbefod, 2. Maxille etc. viser ved første 

Ojekast, naar man sammenligner dem med Schizopodernes, hvor fjærnt Leucifer staar disse. , 

Det eneste Forhold, som skulde kunne tyde paa Slegtskab med disse Former er Riflingen 

af Mandiblens Knuseflade; men naar dette Forhold ses i Belysning af de ovrige fremdragne 

Omstendigheder, er det evident, at det er en blot analog Udvikling, som her foreligger. 

(Det samme Forhold optræder iøvrigt ogsaa hos andre ægte Decapoder; se nedenfor.) 

At Leucifer dernest er en abnorm Sergestes, at den, phylogenetisk talt, er 

udgaaet fra denne Slægt, derfor taler bl. a. folgende: Mangelen af IV.—V. Par Thoraxfodder, 

der hos Sergestes er begyndt at reduceres; den ejendommelige Udvikling af 2. Kæbefod; 

Mangelen af Epipodit paa Thoraxfodderne, af Epi- og Exognath paa 3. Kebefod, af Exo- 

gnath paa 2. do.; Mangelen af bageste Del af Lac. interna paa 2. Maxille; Smalheden af 

Squama paa Antennerne; Længden af 5. Led af samme; Smalheden af Halefoddernes Blade; 

Rostrums Lidenhed; Mangelen af Sidestykker paa Halen, hvilke allerede hos Sergestes var meget 

1) Svoberne var afbrekkede paa alle mine Exemplarer. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. I, 2 6 



40 18 

korte; endelig, og ikke mindst, Existensen af en saadan Overgangsform som Sergestes 

tenuiremi aff. !). 

Noget fjærnere fra Peneus end Sicyonia og Sergestes staar, ialfald i visse Hen- 

seender, Slægten: 

Stenopus. 

Thoraxfodderne I.-HI. bærer Klosakse — den bevægelige Finger over den ubeve- 

gelige — og disse Fodders relative Længde er den samme som hos Peneus, IV. Fodpar 

er kortere end V. (men derhos kortere end IIl., længere end IL). 2.-+3. Led er omtrent 

af Længde med 4. paa alle Benene. Leddene forholder sig som hos Penæus. Der findes 

ingen Exopodit, men derimod en lille Epipodit, som ikke er kløvet, paa I.—IV. Fodpar. 

— Tredje Kebefod er ligesom hos Peneus lengere end I. Par Thoraxfodder; den ligner 

Penzus’, har en (uklovet) Epignath og en Exognath, som er langt smallere end Penæus’ og 

uden Adskillelse i Scapus og Flagellum. 3. Led har paa sin indre Rand en Række af 

rigtignok temmelig faa Torne, som jeg antager svarer til Crista dentata hos Penæus. — 

Anden Kebefod næsten ganske som hos Penæus; Epignathen dog uklovet. — Förste 

Kebefod (Fig. 39) afviger mere fra Peneus’; Epignathen er længere og paa sin Udside for- 

synet med et lille Indsnit i Randen; Exognathen er lang og smal, meget længere end Lac. 

externa (Mesognathen), der her i Modsetning til Penæus er kort og kun tre-leddet; den lille 

3. Tyggeflig, som vi fandt hos Penæus, mangler her. — Anden Maxille (Fig. 71) adskiller 

sig vesenlig ved den sterke Udvikling af den bageste Lobus af Lac. int. samt derved, at 

Palpen er længere og ikke indsnævret i Spidsen (heller ingen udad rettede Torne). — Förste 

Maxille (Fig. 101): Endognathens distale Del (Palpen) er ikke som hos Peneus, Sergestes 

og Sicyonia indsnevret i Spidsen; endvidere mangler den lille haarede Proces paa Palpens 

ydre Rand, som vi fandt hos Penæus og Sicyonia (og som der var Spor til hos Sergestes). 

Ogsaa Formen af Lac. interna er lidt anderledes end hos Penæus og de andre. Exognathen 

er bedre udviklet end hos Peneus og i Randen overordentlig fint haaret. — Mandiblen har 

de samme Indsnit i den skærende Rand som hos Penæus, desuden nogle fine Smaatakker; 

den knusende Del noget mindre end hos Peneus; Palpen 3-leddet, ikke udfladet. — An- 

tennerne og Antennulerne afviger ikke væsenlig fra Penæus ; Svoberne paa Antennu- 

lerne er længere, den øvre Svobe har en tydelig haaret Fure paa den proximale Del af 

Undersiden. Antennernes Squama lang og smal; den uhaarede Del af Squamas Rand er 

takket. — Halefodderne hos 2 — jeg har ingen & undersøgt — ligner i det hele Pe- 

1) Om Tornene paa sidste Haleled, som afviger noget fra Sergestes’, se nedenfor Pag. 54 (32), Anmærkn. 

— De Abnormiteter som Leucifer iøvrigt i flere Henseender frembyder, f. Ex. den at Æggestokken 

næsten helt ligger i Halen, at Konsaabningerne baade hos À og Q er forenede til én (se navnlig 

Semper, Zeitschr. f. wiss. Zoologie 1872 Pag.305—7 [Zoolog. Aphorismen []), forklares let som Gonse- 

qvenser af Thorax’ særdeles ringe Størrelse og af hele Legemets uhyre Sammentrykthed. 
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nzus’; dog er det indre Blad paa 2.—5. Par omtrent ligesaa stort som det ydre, medens det 

paa 1. Par ganske mangler; det ydre Blad af 6. Par har sin Yderrand takket — i smuk Ana- 

logi med Squama antennarum. — Paa Skjoldet (Fig. 130) løber Furerne q sammen i Skjoldets 

Miduinje; Furen o er tydelig, p ligeledes; en Fure løber mellem o og q (y. Rostrum er 

ikke saa skarpt sammentrykt som hos Penæus. — Halen er ligesom hele Dyret langt 

mindre sammentrykt end hos Peneus, Sidestykkerne er kortere, men forholder sig iovrigt 

som hos denne; Rejeknekket tydeligt. Sidste Haleled har vel omtrent samme Form som 

hos Peneus, men er afrundet for Spidsen; ingen bevegelige Torne ved Halens Rand. — 

Gellerne har folgende Bygning: fra hver Gellestamme udspringer der til begge Sider en 

Del tynde Traade ordnede i Tværrækker, faa i hver; et enkelt Sted saa jeg to Traade ud- 

springe fra en fælles Grunddel. Stenopus’ Geller kan siges at vere Peneus-Geller, hvor 

Klovningen af Bladenes Rand er fortsat til Basis af dem, og hvor de af hvert Blad frem- 

komne Smaablade er meget smalle og meget faa (et Par Stykker) i Tallet”). — Fra Thorax- 

foddernes Epignather udspringer der ingen Geller. 

Slægten Spongicola (de Haan), som utvivlsomt hører herhen, har jeg ikke kunnet 

undersøge. Heller ikke Acetes (M.-E.), som efter M.-Edwards Fremstilling”) staar Ser- 

gestes meget ner, har jeg haft til Undersogelse. 

Jeg vil derefter gaa over til nogle Bemærkninger om Penæidernes Udvikling. 

Udviklingen af Peneus er oplyst af Fritz Müller®) og Claus‘). Jeg vil her navnlig 

fremheve, at det forekommer mig, at den förste har gjort det i höj Grad sandsynligt, at 

Penzus forlader Ægget som Nauplius®) — et Factum, der staar i smuk Harmoni med Pe- 

neus’ systematiske Plads, i Spidsen af Decapoderne, i Nærheden af den hypothetiske Stam- 

form. — «Slægten» Euphema antager Claus for at være Peneus-Larver i «Mysisstadiet». 

Jeg har selv undersøgt Euphema og har intet nyt at föje til Claus’ Fremstilling, til hvilken 

jeg derfor henviser; at Euphema er en Larve, kan der ikke vere Tvivl om, Halefoddernes 

og Thoraxfoddernes Udvikling taler bestemt og afgörende derfor; og at det er en Penæide- 

1) Gælletallene kan jeg desværre ikke opgive, da jeg forsömte at tælle Gellerne paa mit eneste Exem- 

plar, för jeg tog det i Stykker, 

2) Descript. d. genres Glaucothoé, Sicyonie, Sergeste et Acéte. Ann. d. Sc. nat. 1. Ser. Tome XIX 1830. 

3) Die Verwandl. der Garneelen. Arch. f. Naturg. 1863. 

4) Crust.-System. 

5) Jeg maa, efter gentagne Gange at have gennemlæst Müllers smukke Afhandling og studeret hans Fi- 

gurer, bestemt udtale, at jeg næppe finder Anledning til nogen Tvivl om Rigtigheden af hans Sammen- 

stillinger. De i hans Figurer 1, 2, 4 fremstillede Stadier danner en meget tydelig Suite; hans Be- 

mærkning, at han allerede med blotte Ojne erkendte det 1. Stadium for en Penæid-Larve er ogsaa 

meget interessant og ingenlunde uvigtig. 
6" 
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Larve kan ligesaa lidt betvivles; men jeg kan ikke anse det for afgjort, at Euphema er en 

Penæus-Larve; den synes efter de foreliggende Data omtrent med ligesaa stor Ret at 

kunne henføres til Sicyonia eller Stenopus. 

Udviklingen af Sergestes har Claus!) oplyst; de Stadier, som foreligger, ligner 

paa habituelle Forskelle nær ganske de tilsvarende hos Penæus. 

} Hvad Udviklingen af Leucifer angaar, har man blot en Angivelse af Willemoés- 

Suhm?) om, at Erichthina skal vere et Larvestadium til den. 

Arterne af den mærkelige «Slægt» : 

Cerataspis 

er, som jeg skal søge at vise, Larver til Penæider. Jeg vil begynde med Arten Cerataspis 

longiremis Dohrn?). — Hver af Thoraxfødderne bestaar af 7 fri Led; paa 1. Led af I.—IV. 

Par findes en tungeformet Epipodit; fra 2. Led udspringer paa alle Benene en vel udviklet, 

med Fjerhaar forsynet, Exopodit; 2. Led er stort og indeholder svære Muskler til Exopoditens 

Bevægelse; 3. Led vel udviklet. Endopoditen paa alle Benene er forsynet med ufjerede 

Haar, der paa l.—Ill. Par er meget lange og kraftige; I.—III. Par Endopoditer er omtrent 

lige lange (III. dog, som sædvanlig, længst), længere end IV., der atter er længere end V. 

1.—lll. Par er cheliforme, dog er den ubevægelige Finger kortere end den bevægelige, og 

bægge er trinde og uden Tænder. — Tredje Kæbefod (Fig. 1) (der er forsynet med en Epi- 

og Exognath, som ligner de tilsvarende Dele paa Thoraxfødderne) er ligesom hos de tidligere 

omtalte Penæider længer end I. Thoraxfod (hvorvel ikke meget); den bestaar af 7 bevægelige 

Led, 2. og 3. er nemlig ikke sammensmæltede. I Behaaringen adskiller den sig heller ikke 

fra Benene, heller ikke findes nogen Crista dentata, saaledes at 3. «Kæbefod» her næppe kan 

siges at staa i Mundens Tjæneste eller være characteristisk uddannet som Mundlem; det 

eneste mundlemsagtige, jeg kan finde, er, at 3. og 4. Led er noget udfladede i Sammenligning 

med de tilsvarende paa Thoraxfødderne. — Derimod er anden Kæbefod mere udpræget 

Mundlem; her er 2. og 3. Led som sædvanlig sammensmæltede (Grænsen mellem dem dog 

tydelig); dernæst er 4. Led ligesom hos de foregaaende noget udvidet, og paa Grund af et 

lille Knæk, som 5. Led har, kan Endognathen ikke rettes lige ud; men Behaaringen er som 

paa 3. Maxilliped. Anden Kæbefods Endognath er mindre end tredjes; Exognathen er ligeledes 

mindre; Epignathen som paa tredje. — Første Kæbefod (Fig. 37—38) udmærker sig ved, 

at Lac. externa er delt i 5 Led (ligesom hos Penæus); dernæst er det nederste af disse ved 

en tydelig Linje adskilt fra Lac. media, der atter ved en lignende er skilt fra Lac. interna; : 

1) Crust.-System. 

2) Willemoés-Suhm, Prelim. Remarks on the Developm. of some Pelagic Decapods. (Ann. Mag. Nat. 

Hist. 4. Ser. 17, 1876). 

3) Mine Exemplarer er dels fra 25° N.B., 31° V.L., dels fra 24° N.B., 32° V.L. 
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{. Kæbefods Endognath er altsaa tydelig 7-leddet, 1., 2., 3. Led sammenvoksede og kun 

skilte ved Furer; Lac. interna er i Forhold til Lac. media ligesom trukken tilbage, dens 

indre Rand naar ikke saa langt ind mod Kroppens Midtplan som Lacinia media’s. Exognathen 

er betydelig lengere end Endognathen, i sin distale Del smal, i den proximale (Skaftet) ud- 

fladet, vender en convex, med lange Haar besat Rand indefter. Epignathen stor. — Anden 

Maxille (Fig. 70) har den bageste Del af Lac. interna vel udviklet; der er Antydninger til, 

at Palpen er delt i 5 Led; herefter vilde vi ogsaa her faa 7 Led i Endognathen, idet Lac. 

interna representerer et, Lac. media et andet Led. — Förste Maxille: Palpen ikke 

kendelig indsnöret i Spidsen, den proximale Tyggeflig afrundet for Enden. — Mandiblens 

knusende Del er kun lille, lober som hos de foregaaende bagtil sammen med den skerende 

Del, der, naar undtages det kun lidet udpregede Indsnit bagenfor den forreste Spids, er 

uden Takker; der findes en vel udviklet, 3-leddet, ikke udfladet Palpe. — Antennerne 

udmerker sig ved en stor bred Squama, Svoben sped, kort, men ringlet; den nederste Del 

af Skaftet er, ligesom hos de foregaaende, bred og kraftig i Forhold til de 3 yderste Led 

af samme; «tubercule auditif» vender indad. — Antennulerne har paa et langt Skaft 2 

korte Sveber, af hvilke den yderste, overste, er bredere i sin proximale Ende, der paa Under- 

siden er forsynet med en Haarstribe. — Ojenstilkene korte, Øjet meget opsvulmet. — 

Halefodderne af 1.—5. Par er kun lidet udviklede; de er svage, tynde, korte, Cuticula 

tynd, Haarene korte, svage; paa 1. Par mangler Indergrenen, som er lille paa 2. Par, men 

bliver större paa de folgende. 6. Par Halefodders ydre Blad er som bekendt uhyre lang- 

strakt, meget længere end Krop og Hale tilsammen; det indre Blad derimod af Længde med 

sidste Haleled. — Skjoldet er rigt forsynet med Torne, kort, temmelig bredt; Rostrum 

sammentrykt, paa sin øverste Kant takket, i Spidsen spatelformig fladtrykt. Af Furer ser 

jeg tydelig q, der synes at løbe sammen med q fra den anden Side (altsaa som hos Stenopus), 

endvidere tydelig p; © og r er ogsaa tilstede, ligesom Tornen «a, der er stor. — Halen er 

noget sammentrykt; hver af de 5 forste Ringe er paa Rygsiden forsynet med en Torn!), 

Sidestykkerne paa disse Ringe er korte, omtrent lige lange; 6. Haleled (ogsaa med en Torn) 

omtrent saa langt som de 5 förste tilsammen; 7. Haleled smalner af mod Spidsen, Enden er 

stærkt udskaaren, vender en concav Rand bagtil, paa hvilken sidder 7 Par korte Torne; 

paa hver af Siderandene 3 lignende; alle synes at være bevægelige. — Gællerne: Hver 

Gælle bestaar af en Stamme med to Rækker smalle Blade, som i Randen ikke er ind- 

skaarne. Gælletallene er følgende: Over 

V: 1 Galle. 

IV: 3 Geller; 0 fra Epignathen. 

III: 3 Geller og 1 fra Epignathen. 

') Smign. Euphema. 
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Il: 3 Geller og 1 fra Epignathen. 

TEST VE - 1 - = 

Mp ;: À: — SEINE ar 

Mp,:2.— -1 - ae 

Mp,: 1 lille Gelle. 

lalt 24 Geller. 

De Individer, jeg havde til Undersogelse, varierede mellem 20 og 33™ i Lengde 

(fra Ojnenes Basis til Spidsen af sidste Haleled); imellem de störste og de mindste var der 

kun liden Forskel i Bygning; dog vil jeg fremhæve, at Endopoditen paa V. Par Thoraxfodder 

og Svoben paa Antennerne (af 2. Par) var forholdsvis meget kortere hos den mindste end 

hos de större. 

Ogsaa den anden, lengere kendte Art af Gerataspis, monstruosus!) (Cryptopus 

Defrancii), har jeg kunnet undersoge. De Exemplarer, jeg har haft for mig, afviger i nogle 

Punkter væsenlig fra C. longiremis. Disse Punkter er: Gællerne bestaar af en Stamme 

med to Rekker Blade, som for Störstedelen i Randen er besatte med en Rekke Smaablade, 

ligesom hos Penæus o.s.y.; Epignathen paa Thoraxfodderne I.—IV. og paa 2. og 3. Kebefod 

viser Spor til den Klovning, vi fandt hos Penæus, idet der fra den tungeformede Hoveddel 

udspringer en lille Proces. — Thoraxfodderne forholder sig iøvrigt omtrent som hos 

longiremis; dog er Endopoditen mindre i Forhold til Exopoditen, spædere, mere embryonal, 

synes at mangle udviklet Musculatur, er sparsommere haaret; den ubevegelige Finger er 

derimod omtrent af Lengde med den bevegelige; Epipodit paa de samme Fodpar som hos 

longiremis; Endopoditen af I. Par er den længste, derpaa kommer II., IIf., IV., V. — Tredje 

Kæbefod er meget længere end I. Par Thoraxfodder, mindre embryonal; mindre langhaaret 

end hos longiremis, iøvrigt som hos denne. — Anden Kæbefod forholder sig som lon- 

giremis paa det ner, at Haarene er kortere, mere tyggehaarsagtige end hos denne. — 

Første Kæbefod afviger fra longiremis’ derved, at Exognathen i sin proximale Del er 

smallere. — Maxillerne som hos longiremis. — Mandiblen: den knusende Del ret vel 

udviklet, iøvrigt som hos longiremis; Palpen 3-leddet?). — Antennerne: Squama mindre. — 

Antennulerne og Øjnene omtrent som hos longiremis. — Halefodderne er længere end 

hos longiremis, 1. Par har en kort Indergren, det ydre Blad af 6. Par normalt; ellers for- 

holder Halefodderne sig som hos den anden Art. — Skjoldet, der som bekendt i Habitus 

afviger meget fra longiremis’, stemmer dog ved nærmere Eftersyn, endog i Detaillen, i höj 

Grad med dennes; den nermere Paavisning heraf ligger dog udenfor mit Formaal, det maa 

vere nok med denne Antydning. Rostrum nedadböjet. — Halen kun lidet sammentrykt, 6. Led 

1) Localiteter: 31° S.B., 47° O.L.; 32° S.B., 43° 20° &.L. 

?) Dohrn (Zeitschr. f. wiss. Zoologie 21) angiver urigtig, at den er 2-leddet. 
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ikke saa langt som hos longiremis; 7. Led med de samme Torne, dog er den yderste paa 

Bagranden meget större end de andre 6; alle disse Torne er meget tydelig indleddede. — 

Gellernes Antal er lidt mindre end hos longiremis, idet der ovenover 5. Kæbefod kun 

udspringer to Geller, ovenover 2. Kebefod kun én; Antallet bliver saaledes i det hele 22. 

Deres afvigende Bygning er omtalt ovenfor. 

Ovenstaaende Beskrivelse er gjort paa et Par Exemplarer af en Snes Millimeters 

Længde (fra Ojnenes Basis til Halespidsen); et Individ paa kun 9" afveg i Bygning kun 

lidet fra de större: Endopoditen paa Thoraxfodderne var forholdsvis endnu spædere, Gel- 

lernes Smaablade vel tilstede, men mindre udprægede, Halefodderne spædere; iøvrigt var 

Forskellene forsvindende. 

At Cerataspis-Arterne er Penæider, turde ikke hore til de vanskeligste Ting at 

erkende; at stille dem sammen med Schizopoderne, som Dohrn!) gör, maa jeg anse for 

ganske forfejlet; jeg vil blot minde om Gellernes Udspring, om I.—III. Par cheliforme 

Thoraxfodder, om 1. Kæbefod, om Maxillerne, der har en fra Schizopodernes grundig afvigende 

Form; derimod stemmer disse Dele nöje med Penæernes. 

At disse Former dernest er Larver, er fuldkommen tydeligt ved Halefoddernes og 

tildels Thoraxfoddernes embryonale Tilstand, ved den svage Udvikling af Svoben paa An- 

tennerne. Hertil kommer endnu den ejendommelige Udvikling af den proximale Tyggeflig 

paa 1. Kebefod (ganske lignende har jeg fundet hos Euphema) etc.?) 

Vanskeligere er det derimod at afgöre, til hvilken Penæide-Slægt disse Larver maa 

henføres”). Tilstedeværelsen af en Epipodit paa Thoraxfodderne af I.—IV. Par umuliggör, 

saa vidt jeg skönner, paa Forhaand en Henforelse til Penæus (Sicyonia, Sergestes); der- 

imod taler end videre bestemt det större Antal Geller, navnlig ogsaa Tilstedeverelsen af 

Geller paa Thoraxfoddernes Epipodit; ti at Epipoditen paa IV. Thoraxfod, at allerede vel 

udviklede Geller skulde forsvinde i Løbet af Udviklingen hos en normal Decapod, finder jeg 

höjst usandsynligt, og jeg kender intet Præcedens, som tillader en saadan Antagelse. — En 

Henforelse til Stenopus anser jeg heller ikke for mulig, dels paa Grund af Gellerne paa 

Epipoditerne, dels paa Grund af Gellernes afvigende Bygning; de øvrige Afvigelser, i Mund- 

') Zeitschr. f. wiss. Zool. 21, pag. 372: «Dass wir die Gattung Cerataspis selbst zu den Schizopoden 

zu stellen haben, erscheint unzweifelhaft». 

*) Den merkelige Forskel i Gellernes Bygning hos de to Arter er jeg tilböjelig til at forklare ved den 

Antagelse, at Gellerne hos longiremis er tilbage i Udvikling i Sammenligning med monstruosus’, og 

at de senere antager den samme Form som dennes. Paa lignende Maade synes Halefodderne hos 

longiremis at staa tilbage i Udvikling for Halefodderne hos de större Exemplarer af monstrnosus, 

hvis Mundlemmer f. Ex. staar paa et ganske lignende Trin som hos hin, medens omvendt Thorax- 

fodderne hos monstruosus er Jangt mindre udviklede end hos longiremis paa et tilsvarende Trin. 

3) Den eneste rigtige Bemærkning, jeg har set om disse Dyrs Plads i Systemet ete., er af M.-Edw. i 

Tavleforkl. til Tab. 54 bis i den illustrerede Udgave af «Régne Animal», hvor han erklærer det for sin 

Anskuelse, at Gerataspis monstr. er Larven til en Reje, «probablement d’un Penée». 
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dele 0. s. v., kunde man maaske lettere komme ud over. Spongicola kan det næppe vere, 

ti om den angiver de Haan: «Branchiæ fasciculatæ supra pedes, duæ supra postremos, 

unica supra anteriores». Jeg har da kun tilbage at betragte dem som tilhørende egne 

hidtil ukendte Former!), som i visse Henseender stemmer med Stenopus (Epignath 

paa I.—IV. Par), i andre med Peneus (Gællernes Bygning, Epignathernes Form hos den ene 

Art) og som vistnok, hvad disse Characterer ret tydelig synes at antyde, staar den fælles 

Stamform for Stenopus og de andre ner. Jeg drister mig ikke til at drage Slutninger af 

Munddelene, hvor fristende dette end kunde vere, idet jeg ikke véd, hvor meget af deres 

Bygning der er Larvecharacterer; Existensen af en virkelig Articulation mellem 2. og 3. Led 

af 3. Kebefod tyder dog bestemt paa en primitiv Form; ti hos Euphema paa et lignende 

Stadium findes ingen saadan Ledföjning, kun en Fure. 

Slægtskabet mellem de ovenfor omtalte Penæer kan overses i følgende «Stamtræ»: 

Leucifer 

Sergestes 

Sicyonia 

Penæus 

Stenopus 

Penæiderne optraadte i tidligere Afsnit af Jordens Historie i stor Mangfoldighed, 

saaledes navnlig i Juraformationen; Formerne afveg dog i det hele ikke i nogen höj Grad 

fra de nu optrædende, ja nogle af dem henføres endog, og utvivlsomt med Rette, til selve 

Slægten Penæus. Foruden Arter af denne Slægt optræder i Juraformationen andre særdeles 

ner beslegtede: Acanthochirus, Bylgia, Drobna, Dusa, Ager, der alle kun i 

Habitus afviger fra Penæus; de andre bedre bekendte Rejeformer fra Juraformationen tilhører 

derimod den neste Gruppe. 

1) Slegten Microprosthema, som kun kendes af Stimpsons Diagnose (Prodromus ete. i Proc. Acad. 

Nat. Science Philadelphia 1860) staar Stenopus nær (er maaske kun et Larvestadium til denne?); men 

om den kan der ikke være Tale, da Stpson. angiver dens Længde til 0,65 «poll... — Slægten Sergia 

(0,6 «poll.») er for lidet kendt til at kunne diseuteres; iøvrigt ogsaa den samme Indvending (beskreven 

sammesteds). — Funchalia (Johnson, Proc. Zool. Soc. 1867) synes at afvige for lidet fra Penzus 

til at kunne komme i Betragtning. 
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Allerede fra Kulformationen kendes, som man vil vide, et Antal utvivisomme Deca- 

poder. Jeg har desverre ikke selv haft Lejlighed til at undersoge nogen af disse, og efter 

de foreliggende — hinanden tildels modsigende — ufuldkomne Beskrivelser") kan jeg ikke 

med Sikkerhed udtale mig om, hvorvidt nogen af dem henhører til nærværende 

Gruppe. 

Il. Eukyphoterne. 

Til Penæiderne slutter sig nöje den anden Gruppe af Natantia, Eukyphoterne, 

som omfatter hele Resten af Rejerne. Som en typisk Repræsentant for Gruppen betragter 

vi först: 

Palæmon Fabricii. 

Thoraxfodderne. Ligesom hos Penæus er det I. Par kortere end det II.; der- 

imod er det III. kortere end det Il., og det IV. og V. omtrent af samme Længde som det II. 

De er alle svage, dog saaledes at det II. er det stærkeste. Epi- og Exopodit mangler. — 

Hver Fod bestaar af 7 Led, der ligesom hos Penæerne alle er bevægelige mod hinanden. 

3. Led er vel udviklet. Bevægeligheden mellem 2. og 3. Led er temmelig stor. Ledföjningen 

5.—6. forholder sig paa alle Thoraxfodderne omtrent paa samme Maade som hos 

Penæerne: Bevægelsen er ikke ganske bestemt; der findes kun ét fast Punkt. — 

I. og Il. Par er forsynet med Klosakse; den bevegelige Finger ligger, naar Benene er 

strakte fremefter, udenfor og noget nedenfor den ubevegelige, altsaa ganske anderledes 

end hos Penzus. — Den fürste Thoraxfod er sædvanligvis stærkt sammenböjet i Ledföjningen 

4.—5., med den distale Ende rettet bagud; de tre proximale Led er noget udvidede og 

deres indre Kanter, som er besatte med stive Borster, moder hinanden i Medianlinjen ?): 

den I. Thoraxfod er mere Mund- end Ganglem. 

Den mandlige Genitalaabning ligger ligesom hos Penæus i Ledhuden, 9's i 1. Led 

(selvfølgelig respective af V. og III. Par). ) 

Tredje Kæbefod (Fig. 5). Epignathen mangler. Derimod findes en lignende 

Exognath som hos de foregaaende; den er omtrent halv saa lang som Endognathen, fra 

hvis 2. Led den som sædvanlig udspringer. 2. Led af Endognathen er kun ved en Fure 

adskilt fra det følgende. Efter det andet Led følger 3 andre, saaledes at der i det hele 

kun findes 5 Led. En Sammenligning med Penæus går det sandsynligt — og Udviklingen 

godtgér det —, at det Led, der følger efter det 2. hos Palæmon, svarer til 3. + 4. hos 

1) Smlgn. f. Ex. Salter, Quart. J. Geol. Soc. 1861 og 63, Etheridge i samme Journal for 1879. 

*) Noget lignende findes, mindre udpræget, hos Penæus. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og math. Afd I. 2. 7 



48 26 

Peneus; det distale (7.) Led er dernæst sammensmeltet med det 6. (se nedenfor). — 

Characteristisk for det 3. Par Kæbefodder hos Palemon er det endvidere, at de er ind- 

leddede paa Thoraxskelettet langt fra hinanden, og at den mediane Rand af Led 2 +3 er 

stærkt concav; de to Kæbefodder dækker derfor ikke de andre Munddele saaledes som hos 

Penziderne; denne Function udfores af det I. Par Thoraxfodder. — Crista dentata mangler. 

Anden Kebefod (Fig. 25) er mindre langstrakt end hos de foregaaende; navnlig 

er 4. Led kortere. Den ydre Rand af det distale (7.) Led er i Modsætning til Penæidernes 

overordenlig kort, det næstsidste Led stort. 2. og 3. Led er sammensmeltede. Der findes 

en lignende Exognath som hos Penæiderne, og en lille afrundet Epignath udspringer fra 1. 

Led. Sterke Tyggebörster navnlig paa nestsidste og sidste Led. 

Förste Kebefod (Fig. 45) er meget forskellig fra Penæidernes. Den distale Del 

af Endognathen (Lacinia externa) er meget kort, uleddet, rager ikke lenger frem end Lac. 

media. Exognathen er i sin distale Del ikke forskellig fra 2. Kæbefods; men i sin proximale 

Del udsender den udadtil en stor, bred, randhaaret Proces (a), som ikke findes hos nogen 

Penæide. Epignathen er vel udviklet, paa sin ydre Rand forsynet med et lille Indsnit 

(smlgn. Stenopus). 

Anden Maxille (Fig. 81) udmerker sig ved, at hele Lacinia interna mangler. 

Palpen er lille, uleddet. 

Förste Maxille (Fig. 105) er ligeledes characteristisk bygget. Lac. interna er 

tilspidset, Spidsen drejet fremefter. Palpen er i Spidsen indsnöret paa en lignende Maade 

som hos Peneus; under Spidsen udsender Palpens Inderrand en lille Proces. 

Mandiblen er forsynet med en treleddet Palpus. Den tyggende og den skærende 

Del er som hos Peneus skilte ved en Fure; men Furen er langt dybere, den er bleven til 

en Kloft, og de to Dele løber ikke sammen bagtil. Den skærende Del er derhos stærkt 

afsmalnet, dens indre Rand meget kort; paa den höjre Mandibel er denne delt i 3 Tender 

paa den venstre i 4"). Det tyggende Parti er delt i flere Knuder. 

Antennerne stemmer næsten ganske med Penzidernes. Dette gælder saa vel 

om den overvejende Udvikling af de to förste Led som ogsaa om den Plads, det indre 

Ledsted mellem 1. og 2. Led indtager; ogsaa Tuberculum har en lignende Plads; og 

imellem 3. og 4. Led er Bevægeligheden stor. — Squama omtrent som hos Penæus, dog 

uden Furer. 

Antennulerne. Længden af Skaftet er stor, mer end Halvdelen af Skjoldets 

Længde”). Den spidse Proces, som vi hos Penæiderne fandt paa 1. Leds Yderrand, er her 

meget sterkt udviklet: 1. Led — som er lige saa Jangt som de to andre tilsammen — er 

1) Hos Palemon jamaicensis findes ogsaa paa den venstre Mandibel kun 3 Tænder. 

?) Hos Pal. jamaic. er Skaftet kun omtrent 1/3 af Skjoldets Længde. 
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udadtil stærkt udvidet, og dette udvidede Parti ender fortil i en Spids. — Den ydre, ovre 

Svobe er spaltet, dog ikke til Basis; den Fure, som vi fandt hos Penæiderne, er her bleven 

saa dyb, at Svoben er bleven spaltet. 

Ojenstilkene er ligesom hos Penæus ikke dækkede af Rostrum. Cornea stor. 

Halefodderne. Skaftet af 1.—5. Par er langt og kraftigt, det ydre Blad er lidt 

længere end det indre; for saa vidt altsaa som hos Penæiderne. Det indre Blad af 1. Par 

hos 9 er mindre end hos d og anderledes. behaaret. Paa de folgende fire Par findes et lille 

cylindrisk Vedheng — som jeg vil kalde Appendix interna — paa den indre Rand af 

det indre Blad; dette Appendix er i Spidsen forsynet med nogle smaa Kroge, ved Hjelp af 

hvilke de to Fodder, der horer til samme Par, heftes sammen. Hos & udspringer paa 2. 

Par ved Basis af Appendix interna, i Vinklen mellem dette og det indre Blads Rand, et andet 

længere, Appendix masculina (smlgn. Penæiderne). — Æggene bliver befæstede til Hale- 

fødderne, men kun til disses Skaft, aldrig til Bladene"); dette synes at staa i Forbindelse 

med Halefoddernes ovrige Function; Dyrene syommer nemlig — hvad jeg navnlig har 

iagttaget hos den nerbeslegtede Palemonetes varians — ved det 1.—5. Par Halefodders 

Bevegelser; de Spring, som de ofte gör, udfores med Haleviften, eller rettere ved en sterk 

Sammenböjning af hele Halen. 

Den 6. Halefod ligner Peneus’; der findes den samme Tværfure og de samme to 

Skraafurer paa det ydre Blad, hvorved dette bliver ligesom to-leddet; der findes en lille 

ubevegelig Torn paa Yderranden. 

Skjoldet er ligesom hos Penæus forsynet med et sammentrykt Rostrum. Furen 

o er tilstede, ligeledes p; derimod mangler de andre. I Furen p findes en skarp Linje, som 

det synes en yderst smal uforkalket Chitinstribe, som løber til den forreste Rand af Skjoldet; 

den forreste nederste Del af Skjoldet kan som en Folge heraf i ringe Grad beveges. 

Halen er sammentrykt, dog i mindre Grad end hos Penæus; Sidestykkerne er 

rettede nedefter; 1. Rings Sidestykker ligesaa lange som de folgende, altsaa ligesom hos 

Penæiderne; men den bageste Rand af 1. Sidestykke dækkes af den forreste Rand af 2., som 

er meget bredt (langt). Rygdelene af 3. og 4. Ring er meget stærkt udviklede, saaledes at 

Halen, om den end er saa stærkt som muligt udstrakt, dog viser et tydeligt Knæk, «Reje- 

knækket». — Den 7. Ring er bagtil afsmalnet; paa Rygsiden findes to Par bevægelige 

Torne og paa den bageste smalle Ende 4 andre Torne, af hvilke den yderste paa hver Side 

') Hos Stenopus er det samme Tilfeldet; derimod har jeg ikke hos noget af de mange Exemplarer 

af forskellige Penæus-Arter, som jeg har set, fundet Æg under Halen; ligesaa lidt hos nogen af 

de Sergester, som jeg har set — og jeg har haft Sergester for mig i hundredevis; heller ikke 

hos Leucifer og hos Sieyonia, af hvilken sidste jeg dog kun har set temmelig faa Stykker. Jeg 

nodes herefter til at antage, at disse Slægter — idetmindste Penæus, Sergestes og Leucifer — ikke 

bærer deres Æg omkring med sig. 

7 foe 
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er den mindste; imellem de to större Torne findes to ikke lange, tynde, ufjerede Börster og 

mellem disse, udspringende fra Halens Underside (tat ved Randen), ved Grunden dækkede 

af den tornformige Halespids, to lange, stærke Fjerbörster tæt ved hinanden. (Smlgn. Figur 

1924 af Palæmonetes varians.) 

Gellerne. Hver Gælle bestaar af en Stamme med to Rækker Blade uden Ind- 

skæringer i Randen. Ovenover hver af Thoraxfodderne udspringer 1 Geile fra et Hul 

i Pleuren; den bageste af disse 5 Geller er den störste, og de aftager i Længde bagfra- 

forefter. Over mp, udspringer 2 smaa Geller fra Ledhuden. Fra Epignathen af mp, 

udspringer 1 lille Gælle. Vi har altsaa i alt 8 Geller, en stærk Reduction i Sammenligning 

med Penæus, der iøvrigt har alle de Geller, som her optræder. 

Jeg er saa heldig at kunne give en nesten fuldstendig Udviklings-Cyclus af en 

Palemon meget nærstaaende Form, Palemonetes varians!. Det udvoksne Dyr er kun 

meget lidt forskellig fra Palemonerne. Jeg bemerker derfor blot, at den ydre Svobe paa 

Antennulerne ikke er spaltet, men paa sin Underside forsynet med en haaret Fure; at 

Mandiblen mangler Palpen, medens den ellers nöje ligner Palemon Fabricii’s. Istedenfor de 

to tynde ufjerede Börster paa Bagenden af sidste Haleled hos Palemon Fabricii, finder jeg 

her 4; de øvrige som hos hin. 

Förste Stadium?) er de spæde Larver, som lige har forladt Moderen (i Fangen- 

skab). Thoraxfodderne er allerede alle”) tilstede, slaaede ind under Sternum; de 3 förste 

Par er klovede, de to bageste Par derimod ikke; de er alle ubehaarede, uleddede og korte, 

de bageste kortere end de forreste. Kæbefodderne er forsynede med en stor Exognath, 

som paa 2. og 3. Kæbefod er omtrent af samme Störrelse, hvorimod 1. kæbefods er mindre, 

men forøvrigt af samme Form som paa de andre. Endognathen af 3. Maxilliped er större end 

andens, denne igen end fürstes; Endognatherne af 2. og 3. Kæbefod er 6-leddede: et 

Grundled, et 2. Led, som bærer Exognathen, og 4 folgende. Endognathen paa 1. K#æbefod 

bestaar kun af 4 Led, af hvilke det 2. allerede har sin mediane Rand noget udvidet (den 

senere Lacinia media. Anden Maxille (Fig. 80): af Lac. interna, som ganske mangler 

1) Længe efter at nærværende Afhandling var indsendt til Videnskabernes Selskab, udkom en Afhandling 

af W. Faxon om Udviklingen af Palemonetes vulgaris (Bulletin of the Mus. of Comp. Zoology, Cam- 

bridge Mass., Vol. V. No. 15, Septb. 1879); det er imidlertid meget langt fra, at min Meddelelse derved 

er bleven overflødig. 

?) Jeg giver ingen Figur af hele Dyret, da denne Larve i Habitus ganske ligner den, som Claus har 

afbildet i Würzburg naturwiss. Zeitschr. 2. Band 1861, Tab. Ill. Fig. 1, og som han betegner som 

sandsynligvis tilhørende Hippolyte (Figuren er ogsaa reproduceret i hans Crust.-Syst.). 

5) Jeg tor dog ikke bestemt sige, om alle Thoraxfødderne er tilstede hos alle Individer paa dette 

Stadium. 
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hos den voksne, findes den overste Lobus; Palpen er to-leddet, det nederste Led forsynet 

med en lille Tyggeflig (su). Exognathen er kun lidet forlænget bagtil. Förste Maxille: Lac. 

interna har endnu ikke antaget den characteristiske tilspidsede Form. Mandiblen: den 

dybe Adskillelse mellem den tyggende og den skærende Del er endnu ikke tilstede. An- 

tennerne: Squama lenger end Endognathen, som ikke er sondret i Skaft og Svobe; 

Squama (Fig. 159) er — ligesom hos de spæde Penæide-Larver — leddet i Spidsen"). 

Antennulerne (Fig. 158): paa Enden af det uleddede Skaft findes udadtil et kort Led, som 

utvivlsomt repræsenterer Ydergrenen; indenfor denne sidder der en stærk Fjerbårste. Ojen- 

stilkene er korte, Cornea ikke opsvulmet. Intet Spor til Halefødder. Skjoldet dækker 

ikke ganske Thorax, men den ubedækkede Del af dette er uleddet. Rostrum temmelig kort, 

utandet. Halen er kraftig, 6-leddet (det 6. og 7. Led nemlig endnu ikke adskilte); det 

sidste Led (Fig. 192) er bagtil meget bredt, paa Randen er det forsynet med 7 Par Fjer- 

börster, af hvilke Nr. 4 (regnet fra Midten) er den störste, men dog kun lidet længere end 

Nr. 5; Bagranden er kun lidet udbugtet. Halens Sidestykker mangler eller er dog yders 

korte; Rejeknekket er allerede tydeligt. Gæller mangler. 

De følgende Stadier er tagne”) i de samme Dage som den omtalte Hun, Moderen 

til de beskrevne Unger af 1. Stadium, og ligesom den i Brakvand ved København, hvor 

Palemonetes varians opholder sig i Mængde, medens ingen anden Decapod, navnlig ingen 

anden Eukyphot, findes deri; endvidere er de følgende Stadier særdeles tydelig forbundne 

med 1. Stadium paa den ene Side og med den voksne paa den anden Side, saaledes at jeg 

ikke nærer Skygge af Tvivl om, at de tilhører Palæmonetes varians. 

Det forste af de indfangede Stadier (Stadium Nr. 2) er overordentlig ligt 1. Stadium. 

De forreste Thoraxfødder er bleven noget længere, de forreste Antenners Skaft er i det 

mindste 2-leddet, Skjoldet er forsynet med en Torn i Midtlinjen. 

Tredje Stadium. Thoraxfødderne af I. og If. Par er nu strakte ud til Siden, 

de er leddede og forsynede med en mægtig Exopodit; den ubevægelige Finger er tilstede, 

men den er kortere end den bevægelige; de to følgende Par er endnu slaaede ind under 

Bugen; de er langt kortere end de to förste Par, som omtrent er ens i Störrelse; de er 

forsynede med en Exopodit, der paa IV. Par er meget kortere end Endopoditen, medens 

Endo- og Exopoditen paa Ill. Par er omtrent lige store. V.Par er derimod rettet ud til 

Siderne, leddet, ligesom de 2 förste Par haaret, længere end de 2 første Par, uden Exopodit. 

V. Par er saaledes gaaet forud for de to foregaaende Par i Udvikling. Tredje Kæbefod 

1) Som jeg sér, har forøvrigt allerede S. J. Smith (Early Stages of the Amer. Lobster, Trans. Connect. 

Acad. Vol 2) sét dette hos en amerikansk Palæmonetes-Larve; derimod synes det at være undgaaet 

Claus' Opmærksomhed. 

*) Af Hr. Dr. phil. Fr. Meinert, hvem jeg skylder Tak for at han har tilladt mig at bearbejde dette 

Materiale. 
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er omtrent af samme Længde som I. Thoraxfod; alle Kæbefødderne har en kraftig 

Exognath. Squama paa Antennerne er endnu leddet i Spidsen; Svøben er sondret 

fra Skaftet, men endnu uleddet. Antennulerne (Fig. 160): Skaftet er nu 3-leddet, 1. Led 

har sin ydre Rand udvidet og forsynet med en Torn; den indre Svøbe er nu anlagt. Hale- 

fødderne af 6. Par er nu tilstede, men det indre Blad er endnu meget embryonalt, ube- 

haaret; de øvrige Halefødder er tilstede, men meget korte. Det 7. Haleled er skarpt 

sondret fra 6.; det er noget smallere end för; af de 7 Börster, som vi fandt hos de fore- 

gaaende Stadier, er Nr. 7 bleven ganske lille og har mistet Sidegrenene (er ophørt at være 

fjeret); endvidere sér vi, al der er optraadt et Par smaa ufjerede Borster (Nr. 0) mellem 

Börsterne Nr. I; disse to smaa Börsters Existens er, som vi senere skal faa at sé, forbigaaende. 

— Jeg bemærker endnu, at mellem Fjerbörsterne paa Haleenden findes allerede i 1. Stadium 

nogle yderst fine Cuticular(?)-Bårster; de af disse fine Börster, der sidder mellem de indre 

Borster, er blevne större, medens de ydre af dem endnu er smaa; ifald disse smaa Börster 

ikke er Cuticularbårster, men virkelig — hvad jeg ikke har kunnet sé — har et Lumen, 

er jeg tilböjelig til at antage, at Börsten Nr. 0 er en saadan lille Börste, der er kommen 

lidt videre end de andre. 

Fjærde Stadium («Mysisstadiet») slutter sig nöje til 3., men er dog i flere 

Henseender ikke lidet forskelligt fra dette. Thoraxfødderne er alle rettede ud til 

Siden; 1.—IV. Par er forsynede med en Exopodit, som er större paa I. Par end paa 

IL, paa Il. större end paa IL; paa IV. Par er Exopoditen lille; paa V. Par mangler 

Exopoditen!), ligesom i forrige Stadium, og jeg bemærker derhos udtrykkelig, at jeg 

af nærværende Stadium har undersøgt Individer af noget forskellig Störrelse. Endo- 

poditerne paa I. og Il. Par er omtrent lige lange og bægge forsynede med Klosakse. 

De tre bageste Pars Endopoditer er omtrent af samme Længde som de to fürste Pars, 

dog er V. Pars de længste”). Tredje Kæbefod: Exognathen er omtrent af samme 

Længde som paa I. Thoraxfod; Endognathen er noget kortere, 7-leddet (förste Stadiums 

5. Led er her delt); Grænsen mellem 3. og 4. Led er svag. Anden Kæbefod (Fig. 24): 

Exognathen er stor; Endognathen er 7-leddet (fårste Stadiums 5. Led er delt i 2); den 

ligner allerede den voksnes ikke lidet, navnlig kan det bemærkes, at sidste Led allerede har 

1) Et Antal forskellige fuldkommen utvivlsomme Eukyphot-Larver paa et lignende Udviklingstrin fra 

forskellige Have, af yderst varieret, tildels meget curiøs Habitus, viste det samme Forhold i V. 

Par; det er saaledes uden Tvivl et for Flertallet af Eukyphoterne characteristisk Træk, at Larverne 

af dette Stadium (Mysisstadiet) mangler Exopodit paa V. Par, eller rettere, at Flertallet af Euky- 

photerne i ingen Periode af deres Liv har Exopodit paa V. Par. — Jagoria Strahl (Monatsb. d. 

Berl. Akad. 1861) er en Eukyphotlarve i Mysisstadiet. 

*) Paa en foreliggende pelagisk Eukyphot-Larve er V. Par Thoraxfødder af en formidabel Længde, længere 

end Krop og Hale tilsammen, medens de andre Thoraxfødder ikke udmærker sig ved nogen sær- 

deles Længde. 
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noget af den voksnes Character. Förste Kæbefod (Fig. 44) er meget characteristisk : 

Exognathen har paa den proximale Ende den haarede Proces fra den ydre Rand, men den 

er endnu lille; endvidere er Epignathen tilstede, meget smal; Lacinierne er endnu smaa. 

Anden Maxille (Fig. 79): Exognathen har udsendt den characteristiske Proces bagud, 

som dog endnu er mindre end hos den voksne. Af Lacinierne er Lac. externa vokset 

raskere end Lac. interna og Lacinia superflua (den lille Tyggeflig fra Palpen); men bægge 

disse to er dog endnu meget tydelige. Förste Maxille: Lac. interna har endnu ikke den 

for den voksne characteristiske Form; Palpen har den indre Proces, som endnu er lille. 

Mandiblen: De to Partier af Mandiblen er mindre dybt adskilte fra hinanden end hos den 

voksne. Antennerne og Antennulerne ligner den voksnes; Squama er dog smallere, 

dens Torn mindre; Svøberne korte, men leddede. Cornea er endnu ikke såa opsvulmet 

som hos den voksne. Halefødderne har et meget embryonalt Udseende; Bladene er 

forsynede med yderst korte Haar; Appendix interna findes, men Krogene mangler. Det 

ydre Blad paa 6. Par er uden Led paa Midten. Rostrum fortsætter sig langt bagtil i 

Skjoldets Midtlinje; det er her forsynet med 3 store Tænder, men er ellers utandet. 

Halen: Sidestykkerne er meget korte (lave); Forranden af 2. Leds Sidestykker dækker Bag- 

randen af førstes ligesom hos den voksne. 7. Led (Fig. 192) danner et smukt Overgangsstadium 

til den voksnes; bagtil er det betydelig afsmalnet, men dog bredere end hos den voksne; 

den ubevægelige Torn, som findes hos denne, mangler endnu; foruden Börsten Nr. 7, der 

allerede i forrige Stadium var bleven kort, er nu ogsaa Nr. 6 bleven paa en lignende Maade 

modificeret; de er end videre rykkede længer fortil paa Sideranden, eller rettere: Mellem- 

rummet mellem Nr. 7 og Nr.6 og Mellemrummet mellem Nr. 6 og Nr.5 er blevet större, 

det sidste Haleled er blevet strakt i Længden; det er Nr. 6 og Nr.7, som hos den voksne 

sidder paa Rygsiden af Haleleddet. Endvidere er Börsten Nr. 5 bleven meget lille, torn- 

formig; Nr. 4 er endnu den længste, men den er ikke længer fjeret; de 3 andre er rykkede 

nærmere til hinanden, er tillige bleven kortere, men er dog endnu alle fjerede. Paa mindre 

Exemplarer af dette Stadium findes endnu de to smaa midterste Bårster (Nr. 0), som vi 

omtalte ved forrige Stadium; paa de lidt stårre Exemplarer mangler de; det synes saaledes, 

at disse Børster optræder ganske forbigaaende; paa senere Stadier har jeg intet set til dem. 

— Gellerne er tilstede, men de er endnu smaa. 

Femte Stadium danner en direkte Overgang til den Voksne. Exopoditen paa 

Thoraxfodderne I.—IV. er bleven rudimentær, Mundfodderne har næsten ganske antaget den 

voksnes Former (medens de dog samtidig viser Overgangsstadiet), 3. og 4. Led af 3. Kæbefod 

er sammensmæltede, ligesaa 6. og 7. Led, mellem hvilke der dog endnu er Spor til en 

Grænse. Cornea er mindre end hos den voksne. Antennesvoberne er forlængede. Hale- 

fødderne er blevne behaarede, Appendix interna har faaet Kroge. Tornene i Skjoldets Midt- 

linje mangler nu. Den ubevægelige Torn i Spidsen af 7. Haleled har begyndt at udvikle 
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sig, Börsterne Nr.2 og 3 er bleven korte og tynde, Sidetornene (Nr. 6 og 7) er begyndt 

at rykke op paa Halens Overside; men Leddet er dog bredere for Enden end hos den 

voksne. Haleringenes Sidestykker er endnu korte (lave) *). 

Meget ner ved Palemon staar Slegten: 

Pontonia.?) 

Thoraxfoddernes relative Lengde, Antallet af bevegelige Led, 3. Led som hos 

Palemon. Den bevægelige Finger paa Klosaksene (paa I. og II. Par) ligger som hos Pal. De 

proximale Led paa I. Par er ligesom hos Pal. noget udvidede. Exo- og Epipodit mangler. Thorax- 

fødderne af II. Par adskiller sig fra Palemons ved deres Tykkelse og kraftigere Udvikling. — 

Tredje Kebefod forholder sig ganske som for Palemon beskrevet (de to Kæbefodder er ind- 

leddede langt fra hinanden etc.}, dog er den bredere og kortere end hos denne. — Anden 

K ebefod— Palemons. — Förste Kebefod (Fig. 46) har den samme Proces fra (eller Udvidelse 

af) Exognathskaftet; Lac. externa er uleddet og kort; men förste Kæbefod afviger fra Pale- 

mons ved at Lac. interna og media er sammensmæltede. — Maxillerne som hos Palæmon. 

— Mandiblen afviger kun ved at mangle Palpen og ved at den skerende Del er forsynet 

med flere Tender. — Antennerne er i Harmoni med Dyrets bredere Form indleddede 

lidt længere fra hinanden end hos Palemon; ellers som hos denne. — Antennulerne 

adskiller sig ved at Svoberne er kortere og den overste ikke klovet; Skaftet lenger end en 

Tredjedel af Skjoldet. — Cornea er lille. — Halefodderne baade hos å og 2 forholder 

sig som hos Palemon; Tornen paa Yderranden af 6. Par mangler. — Skjoldet er forsynet 

med de samme Furer som hos Palemon (dog mangler den omtalte Chitinstribe); Rostrum 

er i Spidsen sammentrykt, ved Basis derimod fladtrykt, — Halen forholder sig, hvad Epi- 

mererne og Rejeknekket angaar, som hos Palemon; paa sidste Led findes de samme Torne 

som hos denne; men de to Fjerbörster er bleven til lignende Torne som Nr. 4 og 5; de 

tynde Börster mangler. — Gællernes Bygning som hos Palemon; over hver af Thorax- — 

fodderne én Gelle, der forholder sig som hos Palemon (paa det ner, at den bageste ikke 

er större end den nestbageste); over 3. Kæbefod udspringer ingen egenlige Geller, dog 

finder jeg paa hver Side en lille blød Proces fra Ledhuden, som uden Tvivl svarer til 

1) Som man vil se, er de Börster og Torne, som findes hos Palemonetes paa sidste Haleleds Bagrand 

og Overside, de modificerede embryonale Fjerhaar paa Bagenden af Halen. Uden Tvivl er det samme 

Tilfældet hos Penæiderne, og vi faar derved en Nogle til at forstaa den noget overraskende Optreden 

af et Antal Borster paa sidste Haleled hos den voksne Leucifer, som ikke fandtes hos Sergestes ; 

disse bliver da at betragte som retarderede embryonale Haar, af hvilke et större Antal persisterer 

hos Leucifer, et mindre hos Sergestes tenuiremi aff., ingen (eller kun Rudimenter) hos de normale 

Sergester. 

?) Den undersøgte Art var meget ner beslægtet med tyrrhena. 
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den ene Gælle hos Palæmon; fra 2. Kæbefod ingen Gælle. — Hele Dyret er mere plumpt 

og fladtrykt end Palæmon. 

Betydelig mere afvigende fra Palemon er Slægten: 

Hippolyte.!) 

Thoraxfodderne er i de fleste Henseender overensstemmende med Palæmons: 

deres relative Længde, Störrelsen af 3. Led, den bevegelige Fingers Stilling i Forhold til 

den ubevægelige paa I. og II. Par, Künsaabningernes?) Plads er ganske som hos Palemon; 

I. Fodpar forholder sig som hos denne; Ledföjningen 5—6 ligeledes. Der findes ingen 

Exopodit; men derimod er hos de af mig undersøgte Arter en Epipodit tilstede enten blot 

paa I. Par, eller tillige paa II., eller baade paa I., If. og ill. Par’). — Tredje Kæbefod 

forholder sig i det hele som hos Palemon: det samme Ledantal, den samme Concavitet af 

3. +4. Leds Inderrand; de to Kæbefodder er indleddede lidt fra hinanden. Men de afviger 

ved at besidde en Epignath*), — Anden Kebefod ganske som hos Palemon: den samme 

characteristiske Form af sidste Led, en Epignath etc. — Förste Kebefod afviger ved, at 

Lac. externa er 2- eller 3-leddet; men der findes den samme characteristiske Udvidelse af 

Exognathskaftet; en lignende Epignath. — Anden Kæbefod (Fig. 76—77): Lacinia interna er 

tilstede, men er udelt; fra dens Overside udspringer en med stærke Randhaar forsynet 

flad Proces, som ikke svarer til Lobus internus, men er et Parti sui generis (smlgn. Pan- 

dalus). — Förste Maxille: som hos Palemon, navnlig har baade Palpen og Lac. interna 

samme Form. — Mandiblen: Ligesom hos Palemon er den skærende og tyggende Del 

dybt sondrede; den skærende Rand er kort og paa begge Mandibler forsynet med 4 Tænder 

(hos de af mig undersøgte; efter Kroyer skal 4 vere det sædvanlige Tal). Palpen er to- 

leddet. — Antenner ganske som hos Palemon: de er indleddede tæt ved hinanden, 

Tuberculum ligger indadtil, der er en stor Bevegelighed mellem 3. og 4. Led; 2. Led meget 

stort, Squama stor. — Antennulerne afviger derved, at Svoberne er temmelig korte, den 

øvre uklovet, forsynet med en haaret Fure paa den proximale Del af Undersiden. Förste 

1) Af denne har jeg undersogt flere Arter. 

2) Kroyer har i sin Afhandling: Monogr. Fremstill. af Sl. Hippolytes nordiske Arter (Vidensk. Selsk. 

Skr., naturv. og math. Afd. IX, 1842) gjort den ret mærkelige Fejltagelse, at henlægge Q's Könsaabning 

«paa den ydre Side af sidste Fodpar». Jeg tor maaske her tillade mig den almindeligere Bemark- 

ning, at de af Kröyers Arbejder, jeg har haft Anledning til at studere nærmere, overhovedet ingen- 

lunde går det Indtryk af en særlig classisk Nöjagtighed, som man — dog især Referenter og andre, 

som kun i Forbigaaende har beskæftiget sig med hans Afhandlinger — er tilböjelig til at postulere. 

Dermed er ikke sagt, at de er serlig unöjagtige, tvertimod; men jeg har ment at burde protestere 

mod en Forgudelse, som jeg ikke finder er paa sin Plads. 

3) Hos Hipp. smaragdina mangler efter Kr. Epipoditerne ganske. 

4} Mangler efter Kr. hos H. smaragdina. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Rekke, naturvidensk. og mathem Afd. I. 2. 8 
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Led udadtil udvidet og forsynet med en Torn. — Ojnene som hos Palemon. — Hale- 

fødderne hos 2 ligner ganske Palemons; d&’s Halefodder afviger kun deri fra dennes, 

at det indre Blad af 1. Par paa den indre Side af Spidsen er forsynet med et Antal (ikke 

meget over en halv Snes) smaa Kroge ligesom paa Appendix interna — et interessant 

Forhold, forsaavidt som det peger hen mod Penæus. Æggene har jeg hos Hipp. aculeata 

fundet heftede til Skaftet af Halefodderne. — Skjoldet har et lignende vel udviklet Rostrum 

som hos Palemon; de samme svage Furer (den uforkalkede Linje savner jeg derimod). — 

Halens Sidestykker som hos Palemon. Et meget tydeligt Rejeknæk. — 7. Haleled, der 

ligesom hos Palemon lober ud ien ubevegelig Torn, er iovrigt noget forskelligt fra Palemons 

og derhos noget forskelligt efter Arterne; hos Hipp. Gaimardii findes paa Rygsiden af 

Leddet paa hver Side 4 Torne (istedenfor 2 hos Palemon); paa Enden de samme 2 Par 

Torne som hos Palemon; endvidere de to Fjerbörster, der her er meget kraftige; mellem 

Fjerbörsterne og de större Torne findes 2 eller 3 Par (1 hos Pal.) af de tynde Börster. Paa 

en ganske lignende Maade forholder Hippolyte Fabricii og Sowerbyi sig; hos Hipp. 

polaris’) findes foruden de to omtalte Fjerbörster endnu ét Par lignende, ellers findes de 

samme Börster. Hippolyte aculeata er ligeledes udstyret med to Par Fjerbörster, som 

dog er korte; der findes paa hver Side omtrent 6 Börster, som ligner Nr. 2—3 hos 

Palæmonetes”). — Gællerne har samme Bygning som hos Palæmon: over hver af de 5 

Thoraxfødder én Gælle, den bageste den störste, de andre successivt mindre; over mp; 

ingen Geller; derimod findes en lille Gælle paa Epignathen af mp,. 

Til Hippolyte polaris har Kråyer givet nogle udviklingshistoriske Bemærkninger, 

ledsagede af nogle — i det hele ikke særdeles heldige — Figurer. Det fremgaar heraf, at 

det modne Embryo i en særdeles håj Grad ligner det fårste Stadium i Palæmonetes' 

Udvikling. Thoraxfødderne er alle anlagte, Maxillipederne forholder sig, hvad deres relative 

Længde og deres Udviklingsgrad angaar, ganske som hos Palæmonetes; Antennerne af 1. Par 

har kun den ydre Svøbe anlagt, men i Modsætning til Palæmonetes er Halefødderne af 1.—5. 

Par allerede anlagte, hvilket derimod ikke er Tilfældet med 6. Par. Sidste Haleled er efter 

Kroyer paa Bagenden forsynet med 16 Börster, men jeg finder paa et Embryo af Hippolyte 

polaris i det herværende Museum?) (sandsynligvis et af Kröyers Exemplarer) 18 Börster, af 

hvilke den yderste paa hver Side sad omtrent paa samme Sted som Nr. 7 hos Palemonetes- 

Larven. Dette forøgede Börsteantal staar i Harmoni med det större Antal Börster paa Halens 

1) Efter Kr. forholder Hippolyte borealis sig paa samme Maade. 

*) Kroyer har ganske oversét de to Par Fjerbörster hos denne Art; end videre angiver han for samme, 

at de ufjerede (tynde) Børster er paa Enden knopformig opsvulmede, hvilket jeg ikke har set noget 

til paa de Exemplarer, jeg har undersøgt. 

3) Materialet var for sparsomt til at jeg kunde undersøge det nærmere. 

> a 

Au 
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Bagende hos den voksne; de forreste Torne paa Halens Rygside antager jeg kommer til 

senere (smlgn. Pandalus). 

Temmelig ner til Hippolyte slutter sig Slegten: 

Pandalus (borealis Kr.). 

Thoraxfoderne ligner Palemons. 3. Led vel udviklet, paa andet Fodpar (hvor det ogsaa 

hos Palæmon er længere end paa de andre Fodpar) endog længere end 4. Led. Paa I. Par mangler det 

yderste Led og med det Chela; ellers forholder I. Par sig som hos Palæmon, forneden paa Inder- 

randen er det udvidet og haaret. Il. Fodpar er forskelligt paa de to Sider, den ene Fod længere 

end den anden (snart er det den venstre, der er störst, snart den höjret)); de er forsynede med 

en lille Klosaks; den bevægelige Finger udenfor og lidt nedenfor den ubevægelige; 5. Led 

ringlet. De tre bageste Fodpar er omtrent lige lange; de er kortere end den lange anden 

Fod, længere end den korte. I.—IV.Fodpar forsynet med en lignende Epipodit som 

den, der optræder paa nogle af Thoraxfødderne hos Hippolyte. Ledföjningen 5—6 som hos 

Palæmon. — d's Kånsaabning ligger hos denne Slægt — i Modsætning til det for Natantia 

typiske — i Basalleddet af V. Fodpar, eller, hvad der er det samme: den er oventil, proxi- 

malt, begrænset af en forkalket Chitinstribe, som hænger sammen med Basalleddet. — 

Tredje Kæbefod er omtrent af samme Længde som I. Fodpar; der findes de samme Led, 

som hos Palemon?); Inderranden af 3. —+4. Led er tydelig concav; de-to 3. Kæbefodder 

er indleddede lidt fra hinanden; Epign. ligesom hos Hippolyte tilstede, men Exognathen 

mangler. — Anden Kæbefod som hos Palæmon og Hippolyte. — Fårste Kæbefod: 

Den samme Udbredning af Exognathskaftet som hos de foregaaende, Lac. externa 3-leddet, 

det nederste Led med en lille extra Tyggeflig, der ogsaa findes hos Hipp., men mangler 

hos Palemon. — Anden Maxille (Fig. 78): Lac. interna tilstede; den hos Hippolyte fra den 

opad vendende Side af Lac. interna udspringende flade Proces er her aldeles colossal, 

medens selve Lacinien er meget lille. — Fårste Maxille er næsten ganske bygget som 

hos Hippolyte. — Mandiblen er dybt deli; den skærende Del er paa begge Mandibler 

forsynet med 5 Tænder. Palpen 3-leddet. — Antennerne som hos Pal. og Hipp., Squama 

meget stor. — Antennulerne ligesom hos foregaaende. — Øjnene er stærkt opsvulmede. 

— Halefodderne — ogsaa d's af förste Par — som for Hippolyte beskreven. — Skjoldet 

1) Jeg har hos mine faa Exemplarer fundet begge Dele; Kroyer angiver (Naturhist. Tidsskr. 2. R. 1. B.), 

at det altid er den venstre, som er længst. 

2) M.-Edwards afbilder (Règne Animal) for Pandalus narwal istedenfor de to lange yderste Led hos Pand. 

borealis 3 Led, nemlig et yderste langt, et næstyderste meget kort, og endelig et meget langt; jeg 

forklarer dette ved at antage, at det næstyderste Led hos borealis (svarende til 5. paa Thoraxfodderne) 

hos narwal er ringlet. 
StF 
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med de samme svage Furer som hos foregaaende; Rostrum stort, sammentrykt. — Halens 

Epimerer som hos Palemon; et tydeligt Rejeknek; paa det sidste meget lange og smalle 

Haleled findes paa Rygsiden flere Par Torne; paa Haleenden de sædvanlige to Par, af hvilke 

det yderste som sedvanlig er mindst; Fjerbörsterne paa Midten af Haleenden er ligeledes for- 

vandlede til Torne; de smaa Börster synes at mangle. — Gellerne — af den sædvanlige 

Eukyphot-Bygning — er talrigere end hos Palemon, idet der foruden de 8, som vi har 

hos denne, endnu fra Ledhuden ved I.—IV. Benpar udspringer en lille Gelle, altsaa i alt 

12 Geller paa hver Side. 

Om det modne Embryo af Pandalus borealis kan jeg give folgende Oplysninger: 

Thoraxfodderne (alle?) anlagte. Endognathen af tredje Kebefod er længere end 2. Kæbefods, 

denne end förstes; Exognathen af mp, —mp,’s > mp,’s. Paa Antennerne er Squama — som 

er tydelig leddet i Spidsen — længere end Svoben. Antennulerne bestaar af en uleddet 

Basaldel og Anleg til begge Svoberne, af hvilke dog den indre er meget lille. Halefodder 

er ikke tilstede. Paa den noget udbugtede brede Haleende sidder 7 Par Börster; de sidder 

omtrent som hos Palæmonetes. — Som man vil sé, stemmer Pandalus-Embryonet næsten i 

enhver af de fremførte Enkeltheder med Palemonetes’ förste Stadium. 

En anden med Hippolyte beslegtet Gruppe af Former danner Slegten: 

Alpheus. 

Thoraxfodderne. De samme Fodder som hos Palemon er forsynede med Chela; 

men den bevægelige Finger ligger udenfor og ovenfor den ubevegelige, og I. Fodpar er 

længer end II. og meget krafligt. 5. Led af II. Par er ringlet. Paa I.—IY. Fodpar findes 

en lignende Epipodit!) som paa nogle af Hippolytes.  løvrigt forholder de sig som hos 

Palemon: Il. Par længer end Ill, som omtrent er af samme Længde som IV. og V.; der 

findes 7 bevægelige Led, 3. Led i det hele vel udviklet, navnlig paa II. Par (paa I. Par er 

det dog kort, og Ledföjningen mellem 2. og 3. Led er meget snæver, maaské er disse to 

Led endog ubevegelig forbundne); Led 5—6 som hos Palemon; det I. (meget kraftige) 

Fodpar er ligesom hos Palemon og Hipp. forneden lidt udvidet. — De to Kebefodder 

af 3. Par er ligesom hos foregaaende ikke indleddede ganske tet ved hinanden, de er paa 

Inderranden af Led 3 + 4 concave, dog i ringere Grad end hos Palemon. — Anden Kæbefod 

‘) Ogsaa Hilgendorf (Berl. Monatsber. 1878) har, som jeg ser, lagt Mærke til Tilstedeværelsen af Epi- 

poditerne og giver en god Figur heraf; han har derimod aabenbart ikke vidst, at Epipoditer længst 

var bekendte hos andre Eukyphoter (Hippolyte bl. a.); ti han fremhæver udtrykkelig Forekomsten af 

Epipoditer hos Alpheus som noget besynderligt («die ..... schon merkwurdige Gattung scheint 

des Absonderlichen noch mehr zu bieten»). 
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som hos Hipp. — Förste Kæbefod: Palpen lang og 2-leddet, uden den lille: Tyggeflig, 

vi fandt hos Hippolyte og Pandalus; ellers som hos Hippolyte. — Anden Maxille er som 

hos Hippolyte forsynet med en Lac. interna; den Proces, der hos hin udspringer fra dens 

opadvendende Side, er ogsaa tilstede her, men kun som en meget lav Valk. — Förste 

Maxille ganske som hos Hippolyte. — Mandiblens skærende Del er forsynet med flere 

Tænder; ellers ligner den Hippolytes: Palpen 2-leddet, Tyggefladen er forsynet med Rifler 

og fine Bårster (som genfindes hos Hippolyte, men mangler hos Pandalus og Palæmon). — 

Antennerne ligner i det hele de foregaaendes, men Squama er lille; hos en af de Arter, 

jeg har undersøgt, er dens indre tynde Parti endog særdeles reduceret, medens den tykke 

Yderrand med Tornen er godt udviklet. — Antennulerne ligner Hippolytes, men Svøberne 

er noget længere. — Ojnene er som bekendt dækkede af Skjoldets Forrand; Ojenstilkene 

er reducerede, Cornea lille. — Halefødderne: det ydre Blad er undertiden noget mindre 

end det indre, fürste Par naturligvis undtaget; Halefødderne hos © forholder sig iøvrigt 

ganske som hos Hippolyte og Palemon; Halefødderne af 1. Par hos & er (ligesom hos 

Palæmon) uden Kroge paa det (lille) indre Blad; det 2. Par som hos de foregaaende. — 

Skjoldet er forsynet med et meget lille sammentrykt Rostrum, der hos nogle Arter endog 

mangler; de samme svage Furer som hos Palæmon har jeg ogsaa genfundet her. — Halen 

er, ligesom hele Legemet, sammentrykt, Sidestykkerne som hos Palæmon. Det sidste 

Haleled er temmelig kort; paa Oversiden findes 2 Par Torne (i ét — abnormt — Tilfælde 

fandt jeg 4 Par; hos et andet Individ af samme Art, ligesom paa alle de andre, talrige, 

Individer af forskellige Arter, som jeg herpaa har undersøgt, kun 2 Par); paa Bagenden de 

2 sædvanlige Par Torne; mellem disse altid flere Fjerbörster, undertiden særdeles mange (det 

ringeste Antal var 4), der ligesom hos Palæmon udspringer fra Undersiden; over disse ud- 

springer flere, undertiden meget talrige ufjerede Borster, der ikke er meget svagere end Fjer- 

börsterne. — Gællerne forholder sig som hos Hippolyte, kun med den Forskel, at der 

over mp, udspringer én Gælle, men ingen fra mp,. 

Om de modne Embryoner kan jeg gåre følgende Bemærkninger: Thoraxfødderne 

(alle?) anlagte og ikke ganske korte. Endognathen af förste Kæbefod er meget mindre end 

Endognathen af anden, dennes atter end 3. Kebefods. Squama er meget tydelig leddet i 

Spidsen; Leddelingen synes at strække sig over et større Stykke end hos Palæmonetes-Larven. 

Antennulerne: den ene Svøbe anlagt, den anden ikke. Halefødder ikke anlagte. Det bageste 

Haleled er bredt, 7 Par Fjerbörster!). 

1) Her ligesom ved Pandalus maa jeg indskrænke mig til temmelig magre Bemærkninger om Embryonerne; 

ti det foreliggende Materiale af disse var slet conserveret. 
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Af alle Eukyphoter, som jeg har haft Lejlighed til at gennemgaa i Detaillen, 

staar Slegten: 

Caridina ‘) 

Penæiderne nærmest. 

Thoraxfoderne bestaar af de sedvanlige 7 Led, alle bevegelige; 3. Led vel 

udviklet, navnlig paa If. Fodpar. Paa 1.—IV. Fodpar findes en Epipodit, paa I.—II. en 

Exopodit, som er vel udviklet. Förste og andet Fodpar (af hvilke I. er lidt mindre og 

kraftigere end Il.) er forsynede med Chela, den bevægelige Finger udenfor og ovenover 

den ubevægelige ligesom hos Alpheus og Penæerne. III. Fod længer end IL, omtrent af 

samme Længde som de to folgende. Ledfüjningen 5—6 som hos Palemon og de andre. — 

Tredje Kæbefod er længere end J. Thoraxfod, bestaar af de samme Led som hos Pale- 

mon; dog finder jeg paa Spidsen af det yderste Led en bevegelig, yderst kraftig Torn ind- 

leddet, som maaské svarer til Led 7; en Epi- og Exognath findes. De to Kebefodder er 

indleddede lidt fra hinanden; den indre Rand af Led 3 + 4 er concav. — Anden Kæbe- 

fod (Fig. 26) ligner i det hele Palemons, men den ydre Rand af 7. Led er dog lenger 

end hos denne, om end langt kortere end den indre Rand. Epignath lille. — Förste Kebe- 

fod (Fig. 47): Epignathen lille, Exognathen kort med den characteristiske Eukyphot-Proces ; 

den distale Del af Endognathen (Lac. externa) er meget kort og er forsynet med samme 

lille Tyggeflig, som vi fandt hos Hippolyte og Pandalus. — Anden Maxille (Fig. 82—82a) 

har ved förste Ojekast noget meget fremmed ved sig: Lac. externa er meget stor, dens to Lobi 

skudte over hinanden; Lac. interna er ligeledes temmelig stor, men ligesom hos Hippolyte 

etc. udelt; den skyder sig fortil hen over den bageste Del af Lac. externa. Palpen?) er 

lille, og naar man ser Maxillen fra Undersiden er den næsten slet ikke synlig. Förste 

Maxille (Fig. 106) er ret merkelig; den bageste Lacinie er meget bred, frempyder slet 

ikke den for de andre omtalte Eukyphoter characteristiske Form; Palpen ligner Hippolytes: 

ligesom hos denne (og hos de andre Eukyphoter) findes der ner Spidsen en rigtignok her 

yderst kort, med et enkelt Haar forsynet Proces fra Inderranden (ogsaa hos Hippolyte og 

Alpheus findes kun et enkelt sterkt Haar paa denne Proces). Der findes en meget vel 

udviklet Exognath°®). — Mandiblen (Fig. 151) er ret afvigende fra de andre Eukyphoters; 

den skerende Del er nemlig temmelig bred (Randen lang), forsynet med flere Tender og 

lober bagtil sammen med den tyggende Del, som er riflet og kort behaaret; ogsaa paa den 

skærende Rand findes enkelte, længere Börster. Palpen mangler. — Antennerne er ganske 

som hos Palemon; Squama, Tuberculum etc. forholder sig som hos denne. — Antennulerne: 

1) Jeg har undersøgt Arten Caridina Desmarestii. 

?) Oversét baade af Joly i hans Monographi (Ann. d. Se. nat. 2. Ser. Tome XIX) og af de Haan. 

3) Ligeledes hidtil overset, formodenlig for de tidligere Undersøgere gaaet tabt ved Præparationen. 
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to lange Svober, den ydre har en haaret Stribe paa den proximale Del af sin Underside. 

Den sædvanlige Torn paa Yderranden af I. Led.— Ojnene som hos Palæmon og Hippolyte. — 

Halefodderne af 2.—6. Par ganske som hos Palemon; Inderbladet af 1. Par hos & er 

ved Enden forsynet med Kroge (ligesom hos Pand. og Hippol.); den lille Proces (2, Fig. 163), som 

genfindes hos Pandalus, svarer til den med samme Bogstav betegnede Proces hos Penæus; 

hos 2 findes hverken Krogen eller Processen. — Skjoldet er forsynet med et lignende 

Rostrum som hos Palemon; Furerne svage. — Halen er sammentrykt; Epimererne som hos 

de andre Eukyphoter; et tydeligt Rejeknæk. Sidste Haleled bliver ligesom hos Pal. bagtil 

smallere; paa Rygsiden findes 4 Torne, paa Bagenden paa hver Side 2 andre, af hvilke, 

ligesom hos Palæmon og andre, den yderste er den mindste. Mellem de to inderste findes 

6 Fjerbörster, som omtrent er ligesaa stærke som de store Torne; de to midterste er lidt 

större end de andre; disse 6 Börster svarer aabenbart til Ferbörsterne + de 4 smaa Börster 

hos Palæmonetes. — Gællerne: over hver af de 5 Thoraxfødder udspringer én Gælle; den 

over V. er mindre end den foregaaende; over mp, finder jeg kun 1 Gælle; fra mp, som 

sædvanlig 1 Gellet). 

De her omtalte Slægter, som kan gælde for Typer for de normale Eukyphoter 

— vi vil om lidt betragte nogle mere abnorme Former — afviger alle i følgende Punkter 

fra Penæiderne: Thoraxfødderne af IIIf. Par er aldrig forsynede med Klosakse. Paa 3. 

Kæbefod er 3. og 4. Led sammensmæltede uden Grænselinje, og Inderranden af Leddet er 

concav; de to 3. Kæbefødder er indleddede mer eller mindre fra hinanden. De to distale Led 

af 2. Kæbefod har den ovenfor beskrevne characteristiske Form. Paa Exognathen af 1. 

Kæbefod findes en ydre bred, randhaaret Proces. Lac. interna paa 2. Maxille er altid udelt. 

Förste Led af Antennulerne er udadtil udvidet. Paa det indre Blad af Halefodderne 2—5 

findes et Appendix interna; hos ¢ er det indre Blad af 1. Par lille og i det höjeste for- 

synet med nogle faa Kroge paa Inderranden. Skjoldfurerne er mindre udprægede end hos 

Penæiderne. 2. Halerings Sidestykker dækker Bagranden af 1. Halerings.  Gællerne er 

bladede, overfor de typiske Penæider reducerede i Antal. De forlader Ægget langt videre 

udviklede end Penæiderne; sidste Haleled hos Zoéa'en er bredt, bagtil kun udrandet. Saa 

vidt bekendt har Larverne i ingen Periode af deres Liv Exopodit paa V. Fodpar. 

De fleste normale Eukyphoter afviger fremdeles i følgende: Den bevægelige Fingers 

Stilling paa Chele er en anden end hos Penæiderne (Alpheus og Caridina [og jeg kan 

tilföje: Atya] undtagne); paa 3. Kæbefod er Led 6 og 7 sammensmeltede (Caridina maaské 

1) Det er værd at notere, at den unge Caridina, som Joly omtaler (l. c.), har smaa Exopoditer paa III 

og IV. Par Thoraxfødder, men ikke paa V. 
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undtagen); paa 1. Maxille er Lac. interna tilspidset, Spidsen er drejet fremefter (Caridina 

undtagen); Mandiblen er ligesom klovet i to Grene: den tyggende og den skerende Del 

(Caridina undtagen). 

Foruden i disse Characterer stemmer de omtalte Eukyphoter ogsaa i andre med 

hinanden uden dog heri at træde i nogen egenlig Modsetning til Penæiderne; jeg vil her 

navnlig erindre om det sidste Haleled, paa hvis Overside der altid findes 2 Par Torne (under- 

tiden nogle flere til), og paa hvis Ende der bestandig findes en lille ydre Torn paa hver 

Side og en større indenfor denne. 

Af den givne korte Oversigt, saavel som af Beskrivelserne, vil det utvivlsomt frem- 

gaa, at Caridina er den af de her behandlede Eukyphoter, der staar Penæiderne nærmest 

(navnlig Klosakse, 1. Maxille, Mandiblen), ihvorvel den nåje slutter sig til de andre Euky- 

photer. Af de øvrige Former staar vistnok Alpheus ved Stillingen af den bevægelige 

Finger Caridina nærmest, medens den iøvrigt næsten i et og alt slutter sig nærmere til de 

andre Eukyphoter. Ret interessant forholder Slægten Pandalus sig; medens den ved 

Stillingen af den bevægelige Finger paa Thoraxfodderne og navnlig ved Bygningen af Lacinia 

interna paa anden Maxille slutter sig nåje til Hippolyte, synes Tilstedeværelsen af et stårre 

Antal af Gæller end hos nogen af de andre at pege hen mod Penæiderne; men set i 

Belysning af de andre Forhold kan det næppe betvivles, at vi her staar overfor et secundært, 

atavistisk, Phænomen. Hippolyte har den samme Stilling af den bevægelige Finger; den 

afviger fra Caridina, Alpheus, Pandalus ved at mangle Epipodit paa IV. Fodpar, undertiden 

ogsaa paa IE, IL, I. Palemon endelig (og Pontonia) mangler altid ganske Epipoditer 

paa Thoraxfødderne, ligesom ogsaa Lac. interna paa anden Maxille mangler. 

Det vil vistnok ogsaa være indlysende af det foregaaende, at Eukyphoterne slutter sig 

meget nöje til Penæiderne, samt at de, naar vi ser Sagen fra et phylogenetisk Standpunkt, maa 

ansés for at nedstamme fra en Form, som i al Fald stod de nulevende Penæer yderst nær. 

Denne Form maa have været forsynet med Epipoditer paa de fire Par Thoraxfødder — 

altsaa som Stenopus. Om den derimod, som jeg en Tidlang under mine Studier af disse 

Dyr har været tilböjelig til at antage, har været forsynet med et Appendix interna paa Hale- 

fødderne, i Modsætning til alle nulevende Penæer, er jeg nu mere tilböjelig til at lade henstaa; 

ti vel maa det, da Appendix interna findes ogsaa hos Decapodernes nærmeste — om end 

ret fjærntstaaende — Slægtninge, Thysanopus og Euphausia, ansés for at være en ret rimelig 

Formodning, at et Appendix interna ogsaa fandtes hos den Penæide, fra hvilken Eukyphot- 

gruppen udgik, men overfor Facta (sé Axius), som vi senere vil lære at kende, er jeg mere 

tilbøjelig til at antage, at Appendix interna er kommen igen — atavistisk — hos Euky- 

photerne; er denne Antagelse rigtig, da har Eukyphoterne en Stamfader, der i enhver Hen- 

seende sluttede sig til Penæiderne, der var en fuldkommen ægte Penæ. 
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De abnorme Eukyphot-Typer, som jeg vil omtale lidt nærmere, er Crangon og 

Pasiphaé; af dem vil jeg först behandle Slegten: 

Crangon.') 

Thoraxfodderne er i Længde indbyrdes ikke meget forskellige; hos C. Boreas 

er dog Il. Par, afvigende fra Palemons, kortere end I., hos C. vulg. er de omtrent lige lange; 

ligesom hos Palemon er 3. Led vel udviklet, som sædvanlig navnlig paa Il. Fodpar; Ledföjningen 

5—6 forholder sig som hos Palemon; den bevegelige Finger paa Klosaksene udenfor og 

nedenfor den ubevegelige; ingen Epi- eller Exopodit. Men de afviger fra Palemons ved 

at I., IV. og V. Par Ben er stærke og tykke, medens II. og III. er meget tynde; endvidere 

er 2. og 3. Led paa I. Par sammenvoksne (paa de øvrige Ben normale); at den ubevegelige 

Finger paa I. Par er kort, interesserer os mindre. Hannens Genitalaabning befinder sig i 

Ledhuden ved V. Par; ogsaa gs som hos de normale Eukyphoter. — Tredje Kæbefod 

ligner i det hele Palemons: Epignathen mangler, der findes de samme Led som hos denne, 

den indre Rand af Led 3 + 4 erconcav; den er omtrent af samme Længde som I. Thoraxfod; 

men den udmerker sig ved at Exognathen er tydelig afdelt i Scapus og Flagellum, og ved 

at Flagellum har Spidsen rettet indefter — det eneste Exempel herpaa blandt Natantia. — 

Anden Kebefod: Yderste Led har samme characteristiske Form som hos de andre Euky- 

photer; Exognathen som paa tredje Kæbefod. — Förste Kæbefod er meget abnorm: Lac. 

interna er slet ikke tilstede, Lac. media er yderst rudimenter. lovrigt slutter 1. Kæbefod sig til 

Palemons: Lac. externa er uleddet; Exognathen har den characteristiske Udvidelse (hos C. 

vulgaris er denne smal); Epignath tilstede. — Ogsaa anden Maxille er paa en lignende 

Maade reduceret; Lac. interna mangler; Lac. externa er hos C. vulgaris ganske kort, rudi- 

menter, uklovet; hos C. Boreas fattes den ganske. — Förste Maxille: Lac. interna er 

som hos Palemon tilspidset — dog lidet characteristisk hos GC. Boreas —, derimod er 

Spidsen ikke tydelig rettet forefter; Palpen har den sædvanlige lille Proces paa Inderranden 

indenfor Spidsen. — Mandiblen: den skærende Del, der hos Palemon ikke er meget stor, 

er her ganske forsvunden; den tyggende Del, der som sædvanlig har flere Knuder paa 

Enden, er lengere end hos Palemon. — Antennerne nesten ganske som hos Palemon: 

Leddenes Bevegelighed, den stærke Udvikling af de proximale Led, Tuberculums Plads er 

den samme. — Antennulerne: Skaftet som hos Palemon langt, det proximale Led udadtil 

udvidet, en stor Torn paa samme. To Svober, ikke serdeles lange, den ovre, ydre som 

sædvanlig med en Haarfure paa Undersiden (den strækker sig forovrigt nesten ud til Spidsen 

af Sveben). — Ojenstilkene kortere end hos Pal., Cornea hos C. Boreas lille. — Hale- 

fødderne hos mine to Arter forholder sig paa folgende Maade: Baade hos 6 og 2 mangler 

Appendix interna; paa det indre Blad af Halefodderne af förste Par savnes Krogbürsterne ; 

1) Jeg har af denne Slægt undersøgt Crangon vulgaris og Boreas. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og math. Afd. I. 2. 9 
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paa 2. Par hos @ findes et Appendix masculin.. Men ikke alle Crangon-Arter forholder 

sig saaledes; M. Sars!) angiver og afbilder for Crangon echinulatus, at et Appendix 

interna findes paa de sædvanlige Fodpar, men kun hos 6, medens det mangler hos 2; og 

hos hans Pontophilus-Arter, der neppe bor skilles generisk fra Crangon, findes efter 

samme Forfatter?) et Appendix interna baade hos & og 9, og hos & af Pontophilus findes 

endvidere de for Hippolyte og andre characteristiske korte Hagebörster paa 1. Pars indre 

Blad. Ligesom Pontophilerne forholder sig efter Kréyer®) den ligeledes med Crangon sær- 

deles ner beslægtede Form Sabinea. — Skjoldet er forsynet med de sædvanlige Eukyphot- 

Furer; endvidere finder vi den samme uforkalkede Linje som hos Palemon, hvilken jeg 

forgæves har søgt hos andre Eukyphoter. Rostrum er paa mine Arter i Tversnit trekantet; 

det vender 2 Flader til Siderne, én opad, er altsaa som hos de andre Eukyphoter sammen- 

trykt. — Halen er sammentrykt, om end, navnlig hos C. Boreas, temmelig bred; Side- 

stykkerne som sædvanlig hos Eukyph. Sidste Haleled ligner hos C. vulgaris meget 

Palemons; paa Rygsiden 2 Par Torne, paa Bagenden paa hver Side 2 Torne, af hvilke den 

indre er den störste; mellem disse findes 2 Fjerbörster, som her er langt kraftigere end 

hos Palemon, tornformige; af de smaa Börster finder jeg kun ét Par (ligesom hos Palæmon) {. 

Grangon Boreas forholder sig ikke lidet anderledes: de to större Torne (altsaa Nr. 4) 

mangler, ligesaa Fjertornene (Nr. 1); mellem de to Torne Nr.5 sidder paa Bagenden ganske 

vist en Mengde Fjerbörster, men disse er, tror jeg, blot en Fortsættelse af den Fjerhaars- 

Bremme, der som sædvanlig findes paa Leddets Siderande; Nr. 4 og 1 er aborterede®). — 

Gellerne er bladede; der findes over Thoraxfodderne de sedvanlige 5 Geller, den bageste 

som hos Palemon og andre den störste; hos C. vulgaris findes over mp, endnu en lille 

Gelle®) (ligeledes hos Pontophilus efter Sars); den Gelle, som efter Sars findes paa mp, 

hos Pontophilus, mangler derimod hos C. vulgaris. Hos C. Boreas findes kun de 5 Geller 

over Thoraxfodderne ?). 

Slegten Nica er en smuk Mellemform mellem de normale Eukyphoter og Cran- 

gonerne. Jeg bemærker om den folgende: Thoraxfodderne af II. Par har 5. men navnlig 

1) Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 15. Bd. 

AAC: 

3) Beskriv. af de nordiske Krangon-Arter (Naturhist. Tidsskr. [1. Række] 4. B.). 

7) Paa en ganske lignende Maade forholder sig de af Sars beskrevne Pontophiler, ligesom ogsaa C. 

echinulatus. 

5) Den med stor Urette fra Crangon generisk sondrede Argis lar forholder sig paa en lignende Maade 

som C. Boreas; her er dog — men maaske ikke hos alle Exemplarer — endnu noget tilovers af 

Nr. 4; men denne er ikke saa stor som Nr. 5. — Ogsaa af andre Forhold (Halefodderne f. Ex) er det 

ganske tydeligt, at Argis lar er meget ner beslægtet med C. Boreas. 

6) Oversét af Kroyer (1. c.). 
7) Ligesaa hos Argis lar. 
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6. Led delt i Smaaled (smlgn. Hippolyte). I. Par er ikke meget sværere end de folgende. 

Paa Kebefodderne er Svoben rettet fremefter som sædvanlig hos Eukyph., paa 1. Maxilliped 

er Lac. media meget vel udviklet (Lac. interna mangler derimod). Paa 2. Maxille er Lac. 

externa lille, med Spor til en Klovning; fremdeles er der en lille Lac. interna tilstede. Man- 

diblen som hos Crangon. Det yderste Haleled ligner Palemons: 2 Par Torne paa Oversiden, 

4 Torne for Enden, de to indre störst; imellem disse 1 Par Fjerbörster; imellem (og over) 

Fjerbörsterne og den lange Torn 2 eller 3 tynde Borster paa hver Side. 

Nica og Crangon synes mig at slutte sig i visse Henseender nermest til Hippo- 

lyte: den I. Thoraxfods Overvægt over de folgende, den II. Thoraxfod hos Nica, 2. Maxille 

hos Nica, Halefodderne af 1. Par hos visse Crangon-Hanner (Nica- Hannen har jeg ikke haft 

Lejlighed til at undersøge); medens de i andre Henseender synes at ligne Palæmon: den 

uforkalkede Linje i Skjoldet hos Crangon (jeg fandt den rigtignok ikke hos Nica), bageste 

Haleled hos Nica og de mere normale Crangoner, Manglen af Epipoditer og af Epignath 

paa 3. Kæbefod. Rimeligvis har Crangon- Gruppens Stamform staaet imellem Hippolyte og, 

Palæmon. 

Den anden, i flere Henseender langt merkeligere, abnorme Eukyphot, som jeg 

ønsker at gore nogle Bemærkninger om, er: 

Pasiphaé.') 

Thoraxfodderne er merkelige ved at de alle er forsynede med en ret vel udviklet 

Exopodit; derimod findes der ingen Epipodit. lovrigt forholder Thoraxfodderne sig ret 

normalt: Klosakse paa I. og Il. Par, den bevægelige Finger under den ubevægelige, Ledakse 

5—6 som sædvanlig hos Eukyph. — Tredje Kebefod har den normale Eukyphotform: 

3. og 4. Led sammenvoksede med hinanden, 6. og 7. Led ligeledes sammenvoksede, saaledes 

at der — da 2. som sædvanlig er vokset sammen med 3. — tilsyneladende kun findes 4 Led. 

Den er forsynet med en Exognath, som ligner Exopoditen paa Thoraxfodderne; Epignath findes 

ikke. — Anden Kebefod mangler saavel Exo- som Epignath; 2.-+ 3. Led er omtrent 

saa langt som det langtrukne 4.; 7. Led föjer sig til6 , ikke som normalt hos Eukyphoterne, 

men som hos de fleste Decapoder (sé Fig. 27). — Förste Kebefod (Fig. 48) er yderst 

abnorm, bestaar nesten kun af Exognathen, hvis Svobe er kort og bred, og hvis Skaft kun 

utydelig har den for Eukyphoterne characteristiske Udvidelse af den ydre Rand; Lac. externa 

er kort, men tydelig, Lac. media og Lac. interna er lige antydede. Der findes en lille, men 

1) Jeg har undersøgt et Individ (en Q) af Arten tarda Kr. 

9" 
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tydelig Epignath'). — Anden Maxille (Fig.83) viser en med Crangon nöje analog Uddannelse: 

Lac. interna mangler, Lac. externa er neppe antydet. — Förste Maxille (Fig. 107) bestaar 

af de sædvanlige Elementer, men Lac. interna har ingen udpræget Eukyphot- Form. — 

Mandiblen (Fig. 152) mangler ganske den knusende Del; den skerende er kort og forsynet 

med flere Tender, derhos bredere end sedyanlig hos Eukyph.?) — Antennerne er nor- 

male. — Halefodderne hos det undersøgte Exemplar (en 2 med Æg under Halen, Köns- 

aabningen som sædvanlig i Basalleddet af II. Fodpar) var vel i det hele normale: Appendix 

interna paa 2.—5. Par etc.; men I. Par frembod en Afvigelse, som jeg ikke har set hos 

nogen anden Decapod-Hun, nemlig den, at det indre Blad udsendte en Proces forsynet med 

ganske lignende Kroge som paa Appendix interna; altsaa ligesom hos Hannen af Hippo- 

lyte etc.; maaske er dette en individuel Anomali. — Skjoldet har et kort, sammentrykt 

Rostrum. — Halen: Sidestykkerne af 2. Ring dækker, som hos alle Eukyphoter, Bagranden 

af I. Rings Sidestykker. Paa sidste Halering et Indsnit i Bagenden, i hvilket der sidder 

flere korte Börster; ingen Torne eller Börster paa Rygsiden af samme Haleled. — Gæl- 

lernes Bygning er den sædvanlige. Over V., IV. Thoraxfod udspringer en Gelle fra Pleuren; 

den over V. mindre end den over IV.; over Ill. en Gælle fra Pleuren, og desuden 1 fra 

Ledhuden; over II. og I. som over Ill. Over mp, og mp, ingen Geller. Ialt 8 Geller. 

At Pasiphaé er en Eukyphot, kan ikke betvivles; Halens Sidestykker saavel som 

ogsaa Bygningen af 3. Kæbefod viser dette ved förste Öjekast. Men den øvrige systematiske 

Stilling skal jeg i Ojeblikket vel vogte mig for at udtale mig om. 

Folgende Schema vil, tror jeg, nogenlunde rigtig vise det indbyrdes Slegtskab 

mellem de her omtalte Eukyphoter (Pasiphaé undtagen): 

1) Jeg bemærker udtrykkelig, at Exemplaret var stort (flere Tommer langt) og Munddelene lette at udtage, 

ligesom ogsaa at Preparationen blev gjort med nogen Omhu, saaledes at der ikke kan vere Tale 

om, at det, jeg beskriver, skulde vere blotte Stumper af Munddele. Jeg gor denne Bemærkning paa 

Grund af, at Munddelenes abnorme Forhold vel kunde give en Slags Berettigelse til en saadan 

Formodning fra Laserens Side. — Et Par af de Haans Figurer af Munddelene hos Pasiphaé sivado 

er aabenbart gjorte efter Stumper eller Aggregater af Stumper af forskellige Munddele; men det 

Exemplar, han har dissekeret, har ogsaa efter de vedföjede Maal været lille, saa at Fejltagelsen i 

dette Tilfælde bliver forklarlig og undskyldelig. 

2) De Haan afbilder en stor Knusedel paa Mandiblen af Pas. sivado; jeg formoder, at der ogsaa her er 

indloben en Fejltagelse for den udmerkede Forsker. 



Nica 

Crangon Palemon- ....Pontonia 

Hippolyte 

Pandalus 

Alpheus 

Caridina 

Slegterne Udora og Udorella (Juraformationen) tilherer, som allerede af Oppels 

Figurer i Palæont. Mittheil. let kan skönnes, Eukyphoternes Gruppe: det er nemlig Rejer 

med Epimererne paa anden Halering dækkende Epimererne paa förste Halering, noget, som 

kun er Tilfældet hos Eukyphoterne. En Undersøgelse af Oppels Original-Exemplarer i 

Münchener - Museet tillader mig endnu at göre folgende Bemerkninger. 

Hvad først Udorella angaar, fandt jeg, at alle 5 Thoraxfodder var forsynede med 

Exopodit («Palpe»), ligesom hos Pasiphaé. Af endnu större Interesse var det, at jeg fandt 

de to Par for Eukyphoterne characteristiske Torne paa Oversiden af sidste Haleled (Fig. 1934); 

ved Spidsen var der desuden 1 stor Torn tilstede, uden Tvivl svarende til den indre (Nr. 4) 

hos Palemon; den ydre (Nr. 5) er maaske tilfældig gaaet af. Det bemærkes udtrykkelig, 

at de tre Torne er serdeles tydelige. 

Om Udora (der ogsaa har «Palper» paa Thoraxfodderne) kan jeg bemerke, at jeg 

paa Originalen til Oppels Fig. 1 Tab. 37 fandt et tydeligt Mærke efter den forreste af Tor- 

nene paa Halens Overside. — Om disse Former har veret forsynede med Klosakse eller ej, 

kan ikke afgöres. 

Efter Undersogelsen af et större Antal Exemplarer af Slægten Hefriga i Münchener- 

Museet kan jeg bestemt udtale, at denne Slægt, der i Modsætning til de to foregaaende 

mangler Exopoditer, horer til Eukyphoterne. Fra Oppel véd vi — og jeg kan her kun 

bekræfte hans Angivelse —, at kun de to förste Par Thoraxfodder er forsynede med Klo- 

sakse; men jeg har endvidere — hvad der ikke fremgaar af Oppels Figurer — med Lethed 

og Sikkerhed kunnet constatere, at den anden af Halens Epimerer forholder sig som hos 

Eukyphoterne: d. v.s. den er meget lang og dens Forrand dækker Bagranden af förste Epimer ; 

endvidere er Oversiden af Halen forsynet med en Rekke Torne (c. 5) paa hver Side. — 
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Hermed er det altsaa godtgjort, at der i Juraformationen foruden de merkelige (Pasiphaé- 

agtige) Eukyphoter Udora og Udorella ogsaa optraadte normale Kukyphoter. 

Om Jura-Slegten Blaculla, som ogsaa kun har Klosakse paa I. og Il. Thoraxfod, 

horer herhen eller ej, kan jeg ikke bestemt afgöre, da det Parti af Halen, hvorpaa det 

kommer an, ikke var tilstrekkelig vel bevaret paa det undersogte Exemplar. 

Ill. Homariderne. 

Den anden Hovedafdeling af Decapoderne, Reptantia, er langt rigere og mang- 

foldigere udformet end den förste. Vi vil her först betragte Gruppen Homariderne, og af 

disse igen: 

Homarus vulgaris. 

Thoraxfodderne af Il.—IV. Par er temmelig éns lange; Ill. Par er lidt kortere 

end II. og IV.; I. Fodpar er derimod betydelig lengere end de folgende og meget kraftigt; 

de andre er derimod tynde, ikke meget kraftigere end de tilsvarende hos Penæus. 3. Led 

er vel udviklet, men dog i Forhold til 4. kortere end hos Natantia; paa II. Par er det ligesaa 

lidt som hos Penæerne — i Modsætning til Eukyphoterne — særlig stærkt udviklet. Benenes 

7 Led er alle bevægelige mod hinanden paa Il.—V. Par; paa I. Par er derimod 2. og 3. Led 

ubevegelig forbundne med hinanden, men der findes en tydelig Grensefure mellem dem. 

En Exopodit mangler; derimod findes en kraftig Epipodit paa I.—IV. Fodpar. — 

Thoraxfodderne af I.—IIl. Par er ligesom hos de typiske Penæer forsynede med en Klo- 

saks; naar Fødderne er strakte fremefter, ligger den bevægelige Finger paa If. og III. 

Thoraxfod paa en lignende Maade som hos Penæerne, altsaa oven- og udenfor den ube- 

vegelige; men paa I. Fodpar ganske anderledes, nemlig indenfor den ubevegelige; paa I. 

Fodpar danner Drejningsakserne 6—7 og 5—6 spidse og stumpe Vinkler med hinanden"), 

paa Il. og Ill. Par derimod rette Vinkler; eller med andre Ord: den Ende af Drejningsakse 

6—7, som, naar Benene er strakte udefter, paa II. og III. Par er den. forreste, er paa I. 

Par drejet sterkt nedefter. — Bevegelsen i Ledföjningen 5—6 er paa alle Fodderne — i 

Modsetning til Natantia — temmelig bestemt; men paa II.—V. Par er Drejningsaksens 

Ender dog ikke saa, faste som de plejer at vere i andre Ledföjninger; paal. Par er derimod 

1) Naar jeg siger, at to paa hinanden folgende Drejningsakser danner visse Vinkler med hinanden, 

mener jeg bestandig, at deres Projectioner i et Plan, som staar vinkelret paa det fælles Leds (her 

sjættes) Længdeakse, danner de paagældende Vinkler med hinanden. 
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Bevægelsen i denne Ledföjning særdeles sikker og fast; ved Enderne af Ledaksen griber 

nemlig en Proces fra 5. Led op om Randen af 6. Drejningsakse 5—6 danner med 4—5 

omtrent rette Vinkler paa alle Fodderne. — Femte Benpar er forsynet med en ufuldkommen 

Klosaks; den ubevægelige Finger lille (iøvrigt, hvad jeg for de folgende to Gruppers Skyld 

bemærker, ikke stürre hos 2 end hos 4). Bevægelsen i Ledfüjningen 6—7 paa dette Benpar 

er ikke ganske bestemt. 

3's Könsaabning i Basalleddet af V., $'s i Basalleddet af III. Thoraxfod. 

Tredje Kæbefod (smlgn. Fig. 6) er kortere end hos Natantia, 7 Led, 2. og 3. 

ubevægelig forbundne. Paa 3. Led, der i Tværsnit er trekantet, findes en kraftig Crista 

dentata; den indre Ende af Ledakse 4—5, der hos Natantia ligger omtrent horizontalt, er drejet 

noget opefter. Kæbefoden er stærkt haaret. Der findes en stor Epignath; Exognathens 

Skaft er kortere end 3. Led, dens Svobe er rettet med Spidsen fremefter. De to Kæbefodder 

sidder tet ved hinanden paa Thoraxskelettet. 

Anden Kæbefod (Fig. 28). Det distale (7.) Led er kortere end hos Penæiderne, 

men iøvrigt som hos disse. 4. Led er ligesom hos Penæiderne langt (i Modsetning til 

Eukyphoterne). En lignende, vel udviklet Exognath som paa 3. Kebefod; en stor 

Epignath. 

Förste Kebefod (Fig. 50). Lac. externa er to-leddet, længere end Lac. media. 

Exognathskaftet er bredere end 2. Kæbefods, Svoben ligner dennes. Epignathen er meget 

kraftig, stærkt trukken ud bagtil, hvilket jeg aldrig har fundet hos Natantia. 

Anden Maxille (Fig. 85). Den proximale Lobus af Lac. interna er lidt kraftigere 

end den ovre Lobus (= Stenopus). Den distale Del af Endognathen (Palpen) er uleddet. 

Exognathen er temmelig smal, som sædvanlig randhaaret. 

Förste Maxille (Fig. 109). «Palpen» er temmelig lang, to-leddet; Lac. interna 

afrundet og svagt tilspidset, Spidsen pegende indefter og lidt bagud (smlgn. Eukyph.). 

Exognathen tydelig, men lille. 

Mandiblen (Fig. 147). Den skærende og den tyggende Del løber ligesom hos 

Penæiderne bagtil sammen; den skærende Del er större (forfra-bagtil) end hos Penæus, 

den tyggende mindre (smallere); paa den skærende Rand findes fortil ligesom hos Penæus to 

Indsnit; men det forreste paa den skærende Del er stærkest paa den håjre Mandibel, det 

andet Indsnit stærkest paa venstre (paa højre er dette Indsnit næppe synligt)'); andre Indsnit 

findes ikke. — Den 3-leddede Palpe lægger sin distale Ende ind mellem de to Dele af 

Mandiblen. 

Antennerne. Det faste Punkt i Ledföjningen 1—2, der hos Natantia ligger 

indadtil, ligger her paa den nedad rettede Del af Ledrandene, er rykket stærkt udadtil; 

') Om disse Indsnit er homologe med dem, vi fandt hos Penæus, ansér jeg for meget tvivlsomt. 
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Tuberculum ligger, iHarmoni hermed, i Midten af den nedadvendende Del af förste Led. — 

2. Led er vel bredere end de folgende, men Forskellen er dog ingenlunde saa stor som 

hos Natantia. Dette staar i Sammenheng med Squamas reducerede Tilstand; denne er 

nemlig betydelig kortere end 4. og 5. Led tilsammen, og er altsaa i Forhold til Squama 

hos de typiske Natantia (f. Ex. Penæus) meget lille; Tornen paa Yderranden hos Penæus og 

de andre sidder her i Spidsen, det vil sige: det er den tynde, indadvendende Del af Squama, 

der er sterkest tilbagetrengt i Udvikling; Squamas Lidenhed staar i direkte Forhold til 

Dyrets mere krybende end svømmende Leyemaade (analogt hos visse Eukyphoter, f. Ex. 

visse Alpheer, Typton). — Bevegeligheden mellem 3. og 4. Led er betydelig forringet; 

Svoben — der er stor og sterk — kan ikke legges hen under Dyrets Underside som f. Ex. 

hos Penæus. — De to Antenner indleddede paa Thoraxskelettet i nogen Afstand fra hin- 

anden — i Modsetning til det for Natantia typiske Forhold. 

Antennulerne. Antennulernes Skaft er i Forhold til de typiske Natantiers betydelig 

forkortet, ec. 1/5 af Skjoldets Længde (fra Rostrums Basis til Skjoldets Bagrand). Den for 

saa godt som alle Natantia characteristiske Torn paa Basalleddets Yderrand mangler ganske; 

ogsaa den for Eukyphoterne characteristiske Udvidelse af Yderranden fattes. Den ydre, ovre 

Svobe er sammentrykt; paa dens nedre Rand — men i Modsætning til Natantia ikke paa 

dennes proximale Del — findes den sædvanlige Haarfure; Svoberne er ret lange (mere end 

Skjoldets halve Længde). 

Ojnene. Cornea er mindre end hos Peneus, omtrent af samme Diameter som 

det yderste Leds proximale Ende. — Det indre Led af Öjenstilken dækkes af Rostrum. 

Halefodderne. I Forhold til Natantia er Skaftet af 1.—5. Halefodpar svagt; det 

er dernæst rettet med den distale Ende noget indefter (hos Natantia lige nedefter). Paa 

Inderranden af 2.—5. Pars indre Blad findes en lille Afsats, men et Appendix interna 

mangler; derimod findes paa 2. Par hos ¢ et Appendix masculina. Paa 9’s fürste, meget 

svage, Halefod findes kun det ene Blad; da det indre Blad hos Penæiderne enten var lille 

eller manglede, ligger det nær at slutte, at det er det ydre Blad, der her alene er tilstede. 

Hos & (Fig. 164) mangler derimod det ydre Blad; det indre Blad er som hos Penæus 

halvrendeformigt, Concaviteten vender indefter; men Krogene mangler, og Bladet er langt 

smallere end hos Penæus. 

Sidste (6.) Halefod er characteristisk bygget; Bladene er bredere end hos de 

typiske Natantia; det ydre Blad er ligesom hos hine forsynet med en Torn paa Yderranden, 

og har endvidere et Led; men dette dannes ikke af 3 Furer (paa hver af Fladerne), men 

kun af én Tverfure. Ledföjningen dækkes oventil af en Række ubevegelige Torne, der 

udspringer fra den proximale Del af Bladet. 

Skjoldet (Fig. 132—132a). Rostrum er temmelig bredt — i Sammenligning med 

Natantia —, i det hele fladtrykt, dog er Spidsen lidt sammentrykt. Det er forbundet med 
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stor Vanskelighed at afgöre, hvilke Furer hos Homarus — og hos Reptantia overhovedet —, 

der svarer til de forhen hos Natantia beskrevne, og jeg har derfor ogsaa i Figurerne be- 

tegnet dem med et andet Sæt Bogstaver. Furen a hos Homarus, som er særdeles svag og 

hidtil ganske overset, svarer vistnok til o hos Natantierne; den maa forøvrigt ikke forveksles 

med den saakaldte Sulcus cardiobranchialis (Lyttkens), der begrænser «Regio cardiaca» ; S. 

cardiobranchialis er Muskelindtryk, hvormed vi ikke beskeftiger os her. Den meget dybe 

Fure e, der løber tværs over Skjoldet svarer maaske (?) til q hos Penæiderne. Furen b paa 

Skjoldets Side (maaske svarende til p) er ligesom sin Fortsættelse e skarp; det samme er 

Tilfældet med den med bi betegnede Fure. Endnu bör nævnes de meget svage Furer d og e1, 

der løber tværs over Skjoldet et Stykke foran e (ikke tegnet i Fig. 132, men i 133); den 

er hidtil oversét, men er af Interesse, fordi den. optreder langt sterkere hos visse fossile 

Former. Endnu maa vi nævne en meget tydelig Randfure, tilligemed en skarp uparret 

Længdefure i Skjoldets Midtlinje. — Ingen af disse Furer er Muskelindtryk. 

Halen er betydelig bredere end den er höj, Rejeknekket er nesten ganske for- 

svundet; 1. Rings Sidestykker er langt kortere end 2.’s, der er bredere end de folgende. 

Sidste Led er bredt, bagtil kun meget lidt afsmalnet. Bevægelige Torne mangler ganske. 

Gællerne, Hver Gælle bestaar af en Stamme, som er besat med en Mængde 

Gælletraade, som paa hver Side er ordnede i Tværrækker: Smaabladene hos Penæus er 

bleven meget smalle, de er bleven sondrede dybere fra hinanden, hvert Gælleblad er opløst 

i en Række Traade, der udspringer direkte fra Gællestammen. — Af Gæller har vi over: 

V: i fra et Hul i Pleuron. 

IV: 1 fra Pleuron, 2 fra Ledhuden, 1 fra Epipod. 

Il: Som IV. 

II: Som IV. 

I: 2 fra Ledhuden, 1 fra Epipod. 

Mp,: Som I. 

Mp,: 1 lille Gelle fra Epignathen; desuden en ganske rudimenter, papilformig, 

Gelle fra Ledhuden (sé Astacus). 

lalt 20 veludviklede + 1 rudimenter Galle. 

Udviklingen af Homarus (udenfor Ægget) er nu ret vel kendt, navnlig af Smiths!) 

Arbejde og lidt senere ved Sars”). Som bekendt forlader den Ægget paa et temmelig sent 

Stadium, med alle Thoraxfødderne udviklede og alle forsynede med en kraftig Exopodit. 

Iøvrigt vil jeg blot fremhæve, at den unge Hummer”), som har mistet Exopoditerne paa 

1) Trans. of the Connect. Acad. of Arts and Sc. Vol. 2. 

2) Sars (G. O.), Forh. i Vidensk.-Selsk. i Christiania 1874. 

3) Se herover Smith, 1. €. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd, I. 2. 10 
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Thoraxfodderne, endnu en Tidlang svommer omkring i Overfladen, samt at Halefodderne i 

denne Periode er forholdsvis langt kraftigere end senere; det er uden Tvivl ved deres 

Bevegelser, at den svommer omkring; med andre Ord: den gennemgaar et Stadium, i 

hvilket den beveger sig som en Reje. 

Nesten ganske overensstemmende med Homarus vulgaris er: 

Nephrops norvegicus, 

som meget vel kunde forenes med Homarus. Jeg vil opregne de faa ikke ganske uinter- 

essante Forskelligheder, som har Betydning for os. — Paa Antennerne af 2. Par er Squama 

större, saa lang som 4. og 5. Led tilsammen, derhos bredere end hos Homarus. — Cornea 

er bredere end den proximale Ende af 2. Ojenstilkled. — Rostrum er noget smallere end 

hos Homarus, tydeligere sammentrykt i Spidsen; i Skjoldets Midtlinje, paa tvers delt af 

Furen e, hæver der sig en ganske lav Kol, som ganske vist er at betragte som en Fort- 

sæltelse af Rostrum (smlgn. Natantia); den Længdefure, som findes hos Homarus, er saavel 

tilstede paa Rostrum (tydelig), som paa den omtalte Kol; Furen eı er tydeligere end hos 

Homarus. — 1.—6. Haleled er, paa Oversiden ner Bagranden, forsynet med en meget 

tydelig, haaret Tverfure, som paa alle Ringene, den förste undtagen, er afbrudt i Midten; 

paa Sidestykkerne, dog ikke paa det fürste, findes to lignende Furer, som løber fra oven 

nedefter. 

Sammenligner vi Homarus (og Nephrops) med Natantia, da vil vi finde, at den 

i en hel Række Characterer afviger fra disse, hvorvel det er den af alle nulevende bekendte 

Reptantia, som viser störst Affinitet til dem. Af disse Characterer vil jeg fremhæve fol- 

gende, hvori den typisk stemmer overens med de andre Reptantia: Förste Par Thoraxfodder 

er langt kraftigere end de folgende; 2. og 3. Led er paa dette Par sammenvoksne. — 

Bevegelsen i Ledföjningen 5—6 paa Thoraxfodderne er bestemt. — Tredje Kebefod er kort 

i Forhold til Thoraxfodderne, er mere udpreget Mundlem end hos Natantia. — Mandibel- 

palpen lægger sig med Spidsen ned mellem den skærende og tyggende Del. — Tuberculums 

Plads er forandret, Squama er reduceret. — Antennulernes Skaft kort, uden Spina paa 

Yderranden af 1. Led; Haarfuren (med Sansehaar) paa den distale Del af Ydersvoben, ikke 

paa den proximale. — Cornea (ialfald hos vulgaris) mindre, 1. Ojenstilkled dekket af Rostrum. 

— Halefoddernes Skaft svagt. — 6. Halefods Yderblad kun forsynet med én Articulations- 

fure. — Kroge mangler paa Inderbladet af 1. Par Halefodder hos 6. — 1. Halefod hos 

bægge Kon kun med et Blad. — Rostrum fladtrykt, Furerne paa Skjoldet tildels stærkt 

udpregede. — Halen er ikke sammentrykt, uden Rejeknek, Epimererne paa 1. Ring kortere 

end paa de folgende, sidste Haleled bredt. — Hele Hudskelettet fastere. 
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Men trods disse mange Forskelle er Homarus dog den af alle nulevende Reptantia, 

der staar Natantia — og da navnlig Penæiderne — nærmest, noget, der vil blive klart af 

det følgende. Paa intet Punkt støder Homarus’ Afledning fra Penæiderne paa Vanskelig- 

heder, og man tor vist dristig antage, at Homarus nedstammer fra en Form, der uden videre 

tor regnes til Penæiderne. — Med Eukyphoterne frembyder den derimod ingen nærmere 

Affinitet; en Opregning af de Momenter, der forbyder en Afledning fra denne Gruppe, 

turde vel være overflødig. 

Homariderne er en i Nutiden kun sparsomt repræsenteret Gruppe; i Fortidens 

Have optraadte den derimod meget rigt. Vi vil betragte nogle af de bedre beskrevne Former. 

I Upper Greensand, Lower do., Gault (Kridtformationen) og London Clay (eocæn) 

optræder en Del Former, som er bleven slaaede sammen til én Slægt, Hoploparia!). 

Disse Former er, som ogsaa Palæontographerne har erkendt, nåje beslægtede med Homarus. 

— lovrigt fremhæver jeg følgende: Den bevægelige Finger paa I. Thoraxfod som hos 

Homarus i Forhold til den ubevægelige. — Paa 6. Halefod er det ydre Blad forsynet med 

en ganske lignende Articulation og med en lignende Række Torne som hos Homarus. — 

Paa Skjoldet er Furen d hos nogle Arter tydeligere end hos Homarus; bi forholder sig hos 

nogle som hos Nephrops (sé Figuren af denne); e: mangler eller er dog meget utydelig; 

de med a og # hos Homarus (sé Fig. 132) betegnede Torne genfindes her. Skjoldet er besat 

med smaa Knuder”). Sidestykkerne af 2. Halering er ligesom hos Homarus meget brede; 

ogsaa de følgende Epimerer ligner Homarus’. 

Af de til Hoploparia henførte Former bår utvivlsomt, hvis man vil holde paa Slægten 

Nephrops, nogle henføres til Homarus, f. Ex. Hopl. gammaroides, andre til Nephrops, 

f. Ex. Hopl. sulcirostris, der efter alle Solemærker at dømme staar Nephrops norveg. særdeles 

nær; som selvstændig Slægt kan Hoploparia ikke bibeholdes. 

‘) Bell, A Monograph of the Fossil Malacostracous Crustacea of Gr. Britain (Palæontogr. Society). 

*) Hos Hom. vulg. findes ligeledes paa Skjoldet smaa Knuder; foran nogle af disse findes en lille Fordybning ; 

andre af Knuderne, og det er de fleste, er meget smaa og ganske eller næsten ganske omgivne af 

den nævnte Fordybning. Tat foran hver Knude sidder en eiler flere smaa Börster. — Hos nogle 

Hoploparier findes noget lignende, f. Ex. hos Hopl. Belli; om denne siger Bell (Monogr. of the Foss. 

Malacostr. Crust. of Gr. Britain I, Crust. of the London Clay): The surface of the carapace is covered 

with very regular granulations of two sizes intermixed, the larger being the more numerous, toward 

the dorsal portion the become less prominent, and less regular in form and are accompanied 

by a depressed punctum. 

10" 
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Betydelig fjernere fra Homarus og Nephrops staar den i en Mengde Arter fra 

Juraformationen bekendte Slegt: 

Eryma.!) 

Ligesom Homarus var Eryma forsynet med Klosakse paa I.—III. Fodpar, I. Par 

var meget stærkt, og den bevægelige Finger sad paa dette Fodpar indenfor den ubevægelige. 

Antennerne (af andet Par) var forsynede med et Par lange og stærke Svober. Det ydre 

Blad af 6. Par Halefodder havde en lignende Articulation som hos Homarus. Halens 

anden Epimer var ikke saa lang (Dimensionen forfra-bagtil) som hos Homarus; förste 

Epimer afkortet. 

Skjoldet frembyder höjst interessante Forhold (Fig. 134). Iden Vinkel, som Furerne 

b og bı ved deres Sammenlob danner, findes hos Homarus og Nephrops en characteristisk 

Forhöjning, w. Denne Knude genfinder vi hos Eryma, og den er af Vigtighed for en let 

Orientation. Gaaende ud fra den genfinder vi da Furerne b, e og bi, som er betydelig mere 

fjernet fra e end Tilfeldet er hos Homarus. Vi genfinder endvidere den svage d og dernest, 

men overmaade stærkt og skarpt udpræget, Furen eı, der, som man erindrer, var 

yderst svag hos Homarus-Nephrops. Den maa naturligvis — hvad hidtil vist bestandig er 

sket — ikke forveksles med Furen e, der ligger bagenfor den, og ligeledes er tilstede hos 

Eryma, men mindre udpræget; den tverlobende Del af e mangler hos Eryma. Bagved €, 

omtrent parallel med den, findes en vel udpreget Fure, som maaske svarer til a hos Ho- 

marus. Furen bi böjer sig ligesom hos Nephrops og lober opefter, men den er langt 

tydeligere end hos denne. En Fordybning forbinder Enderne af Furerne a og bi med 

hinanden og med Furen e. Fra Furen bi løber en tydelig Fure, som ikke fandtes hos 

Homarus, til Skjoldets nedre Rand. Naar vi endnu tilféjer, at Erymas Skjold besidder en 

tydelig Randfure, samt et kort Rostrum, er vi i det væsenlige færdige med dets Beskrivelse. 

Som characteristiske Forskelle fra Homarus (Nephrops, Hoploparia) fremhæver jeg navnlig 

den stærke Uddannelse af Furen e1, samt den fra bi til Skjoldets nedre Rand løbende Fure. 

— Endnu tilföjer jeg, at jeg har fundet en nöje ensartet Uddannelse hos alle de Erymer 

med vel bevaret Skjold, som jeg har haft for mig. 

Slegterne Pseudastacus og Magila, begge fra Juraformationen, slutter sig efter 

Oppels Figurer at domme nöje til Eryma; Skjoldet paa de afbildede Exemplarer har aaben- 

bart ikke været meget vel bevaret; af Furer ser man kun én dyb, uden Tvivl eı?). 

') Smign. for denne og de andre her afhandlede Jura-Homariders vedkommende Oppels smukke 

palæontographiske Arbejde: Palæontolog. Mitth. I. Selv har jeg i Münchener-Museet haft Adgang til 

at undersøge de fleste af Oppels Original-Stykker. 

*) Huxley (The Crayfish, Slutningsafsnittet) erklærer Forskellene mellem Homarus og Eryma for «aldeles 

ubetydelige», medens Psendastacus «has an extraordinarily close resemblance to the crayfishes 

[Astacus] of the present day», og han slutter, mildest talt lidt dristig, at Astacus-Typen alt i Jura- 
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Slægten Pseudoglyphæa (Jura) slutter sig i Skjoldfurer og Halens Epimerer 

(Thoraxfødderne er ubekendte) tæt til Eryma; hos nogle Arter mangler dog den fra bi til 

Skjoldets Rand løbende Fure. 

Glyphæa (Jura) maa afledes fra Pseudoglyphæa; dens Skjoldfurer er Modifica- 

tioner af dennes. Furen eı er yderst tydelig; fra bi løber den ovenfor omtalte Fure til 

Skitse af Skjoldet af en «Glyphæa Bronni» i Münchens Museum; 

blot Furerne og Omridsene. Bogstaverne som paa Fig. 134. 

Skjoldets Rand. Hos denne Slægt optræder iøvrigt hyppig en Del Smaafurer, til hvilke vi 

ikke finder noget Æqvivalent hos de foregaaende. — Hvad Lemmerne angaar, kan det be- 

mærkes, at I. Fodpar er subcheliformt, medens de følgende mangler Chela. 

Pemphix Sueurii!) fra Musiingkalk slutter sig nærmest til Eryma. Furen eı er 

meget dyb; e er ogsaa meget tydelig, forbinder sig iøvrigt i Modsætning til Eryma med € 

paa den anden Side i Skjoldets Midtlinje; ogsaa a er tydelig. Efter Stykker, jeg har set i 

München, kan jeg endnu angive, at den hos Eryma fra bı til Skjoldranden lobende Fure 

heller ikke savnes her. Hvad Thoraxfodderne?) angaar, kan bemærkes, at I. Par er kraftigt 

og forsynet med Klosakse; II. Par er, saa vidt jeg véd, ubekendt, Ill. Par havde Klosakse ; 

V. Par synes mig efter Meyers Figur et domme, at have været subcheliformt. 

Clytia Leachii, fra Kridtformationen, over hvilken Reuss har skrevet en brugbar 

Monographi®*), slutter sig nöje til Eryma, men synes dog at staa Homarus nærmere, end 

Tilfeldet er med nogen af Juraformationens Former. — Thoraxfodderne forholder sig i det 

vesenlige som hos Homarus og Eryma. Halens Epimerer er mere tilspidsede end hos 

Formationen var sondret fra Homarus-Typen. Under mit Ophold i Munchen var min Opmerksomhed 

navnlig henledt paa Undersøgelsen af Skioldene af de særlig velbevarede Stykker, hvortil Pseudastacus- 

Exemplarerne ikke hører, saa at jeg forsømte en nåjere Undersøgelse af Oppels Original-Exemplarer 

af denne Slægt (Huxleys Bog var mig dengang ikke bekendt, maaske end ikke udkommen); men jeg 

tvivler intet Ojeblik om, at vi her har at gore med Former, der staar Astacus meget fjærnt; deres 

dybe Fure er sikkert (sé Oppels Fig. 4—5, Tab. 10) eı, medens Astacus' er c. Jeg ansér det endog 

for tvivlsomt, om Pseudastacus-Arterne generisk bor sondres fra Eryma. 

!) Se navnlig H. v. Meyer, Neue Gattungen fossiler Krebse. 

2) H. v. Meyer i N. Jahrb. f. Mineralogie 1842. 

3) Ueber Clytia Leachii. Denkschr. d. Acad. z. Wien 6. 1854 (Math.-Naturw. Classe). 
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Homarus, og anden Epimer ligesom hos Eryma kortere end hos denne"). Skjoldet er 

forsynet med et Rostrum af lignende Udseende som Homarus’. Furerne er i det hele 

udviklede paa en lignende Maade som hos Eryma, men der er dog den Forskel, at den 

Fure, som jeg har betegnet med a hos Eryma, her er svagere og ikke forbinder sig med 

e og bi, medens disse to forener sig med hinanden indbyrdes. e er vel ogsaa sterkere, 

end den plejer at vere hos Eryma, forbinder sig maaske ogsaa med e fra den anden Side; 

men eı er forøvrigt endnu stærk, mindst ligesaa stærk som e, den fra bi til Skjoldranden 

løbende Fure er endnu tilstede, og Clytia Leachii staar, saa vidt man tår domme efter 

Skjoldet, Eryma nærmere end Homarus, hvorvel den unægtelig synes at vise Overgangs- 

forhold — hvad jo ogsaa maa siges at staa i god Samklang med den Plads, den indtager 

i Tidsfolgen. 

I Ecole des Mines i Paris havde jeg Lejlighed til at göre en Skitse efter Skjoldet 

af en Crustacé fra Kridtformationen («Cap le Hève [Le Havre]»), som aabenbart stod Clytia 

Leachii meget ner. Som man af Fig. 134 vil sé, stemmer det ganske med ovenstaaende 

Bemerkninger om Skjoldet hos Clytia Leachii, som vesenlig er udkastede efter Reuss’ 

Figurer, og kan tjene som Illustration til min Beskrivelse. 

Slægten: 

Astacus 

(i videre Forstand, incl. Cambarus, Astacoides etc.) slutter sig vel paa den ene Side nöje til 

Homariderne, men frembyder paa den anden Side tydelig Forhold, der peger hen til Thalas- 

sinerne; det er med andre Ord ingen typisk Repræsentant for Gruppen, hvortil den hører, 

og dette er Grunden, hvorfor jeg har kaldt denne Gruppe Homarider og ikke, som man 

sædvanlig gör, Astaciner?). 

Thoraxfodderne slutter sig i det hele til Homarus’, baade hvad Ledaksernes 

Beliggenhed, hvad Antallet af bevægelige Led, hvad Epipoditerne, hvad Chele angaar; dog 

er V. Par kun svagt cheliformt. 

Tredje Kæbefod slutter sig tilHomarus’, om den end frembyder flere smaa For- 

skelle, som dog ikke synes at have Betydning for os her. 

Anden Kæbefod ligeledes; dog er Exognath-Skaftet omtrent saa langt som den 

sammenböjede Endognath?). 

!) Reuss omtaler og afbilder — horresco referens — i sin schematiske (ogsaa iøvrigt temmelig tarvelige) 

Figur, foruden Haleviftens Midtblad, 7 (!) andre Haleled. 

*) Jeg har af Slægten Astacus kun undersøgt fluviatilis i det enkelte. 

3) Hos en som «Astacus serratus (Shaw)» bestemt Flodkrebs fra Melbourne (i Jardin des Plantes) var 

Exognathskaftet ikke saa langt som den sammenböjede Endognath. 
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Første Kebefod (Fig. 51) frembyder nogle interessante Afvigelser. Lac. externa 

er ligesom hos Thalassinerne kortere end hos Hom., her omtrent af Længde med Lac. media; 

den indre Rand af Lac. externa er derhos fjærnet fra Lac. media, der (ligesom hos Tha- 

lassinerne) er smallere end hos Homarus. Endvidere er den bagud rettede Del af Epignathen 

kortere end hos Homarus, ligeledes i Harmoni med Thalassinerne. 

Anden Maxille (Fig. 86) er ogsaa meget interessant; paa den proximale Lobus af 

Lac. interna er et Stykke af den Del af Randen, der hos Homarus vender bagud, i Færd 

med at rette sig ud, i Færd med at blive en Del af Inderranden; den er derhos stærkt 

behaaret; med andre Ord: den brede Inderrand, vi finder hos Axius etc. (sé nedenfor), er i 

Begreb med at constitueres. 

Förste Maxille (Fig. 110) frembyder lignende Forhold. Lac. interna har vel ganske 

samme Form som hos Homarus, men den bagud vendende Rand — der svarer til den 

proximale Del af Inderranden hos Axius og de andre — er forsynet med lange Haar, lige- 

som hos Thalassinerne; Homarus har paa samme Parti korte, sparsomme Haar. — Jeg 

noterer, uden at dog dette repræsenterer noget Overgangsforhold, at Palpen er énleddet"). 

Mandiblen. (Randen af den skærende Del med flere Takker”). — Knusedelen 

smallere end hos Homarus. 

Antennerne afviger næppe kendelig fra Homarus'. 

Halefødderne afviger væsenlig kun ved den större Smalhed af Bladene fra Ho- 

marus’; et Appendix interna eller endog blot en Antydning af et saadant findes ikke. & har 

Bladet paa 1. Par — hvilket ikke er skarpt sondret fra Skaftet — mere concavt end hos 

Hom. og mere sammenrullet; det samme er Tilfældet med Appendix masculina paa 2. Par. — 

Det ydre Blad af 6, Par som hos Homarus. 

Skjoldet. Furerne e og b danner ligesom hos Axius, men i Modsetning til Homarus, 

én continuérlig Rende*); a er yderst svag, d kan jeg ikke tydelig sé. (Nogle Muskelindtryk 

meget tydelige.) 

Halen som hos Homarus. 

Gellernes‘) Bygning er i det væsenlige som hos Homarus og viser intet andet 

1) »Astacus serratus» havde en lang to-leddet Palpe. 

2) «Astacus serratus» synes at have færre Takker, mere at ligne Homarus i dette Punkt; smlgn. Axius. 

3) »Astacus serratus» forholdt sig i Skjoldet (ligesom ogsaa i Halefodder og Thoraxfodder) ligesom Ast. 

fluviatilis. 

4) Smign. for Gellernes vedkommende Huxleys «On the Classific. a. the Distribution of the Crayfishes» 

(Proc. Zoo]. Soc. 1878, pag. 752 ff.) og «The Crayfish» af samme Forfatter. Det fremgaar af Huxleys 

interessante Oplysninger, at hos visse Astaci (australske og brasilianske) er de hos fluviatilis rudi- 

mentære Geller vel udviklede”); endvidere, at den Sammensmeltning mellem Epipodit og Gælle, som 

*) Altsaa et primitivere Forhold; smlgn. mine Bemerkninger om Astacus serratus. 



78 56 

Overgangsforhold end det, at Traadene er færre i Tal. De fra Epipoditerne og Epignatherne 

udspringende Geller er omtrent i deres hele Længde forbundne med disse; Epipoditerne 

og Epignatherne er derhos i Spidsen brede og foldede og fungerer utvivlsomt selv som 

Geller. Gelletallene er folgende; over: 

V: I Gelle fra Pleuron. 

IV: 1 rudimentær, traadformig, men tydelig Gælle fra Pleuron, 2 fra Ledhuden, 

1 fra Epipoditen. 

UN:Z—ZIV: 

IE = NV 

I: 2 fra Ledhuden, 1 fra Epipoditen. 

mp: = I. 

mp»: | fra Ledhuden (paa samme Sted sidder den rudimentære Gelle hos Ho- 

marus), 1 fra Epign. 

Altsaa ialt 21 Geller. 

Endelig bör det fremheves, at ligesom hos alle Thalassiner, men i Modsetning til 

alle Natantia, Homarus og Loricaterne, er den sidste Thoraxring bevegelig forbunden med 

den foregaaende. 

IV. Loricaterne. 

Til Homariderne, eller rettere til de typiske Homarider slutter sig Lorica- 

ternes ejendommelig modificerede, lille, men rige Gruppe. Vi vil fürst betragte den fra 

Homariderne mindst afvigende Slægtsform : 

Palinurus. 

Thoraxfoddernes relative Længde er noget forskellig hos de forskellige under- 

søgte Arter‘), men I. Par er i Modsetning til Hom. kortere end Il.; V. altid kortere end 

vi fandt hos fluv., hos andre kan gaa endnu videre. — Det folger af sig selv, at Huxleys Bemerk- 

ning, at de Former, som har Epipodit og Gælle ganske sammensmeltede, «present a less-differentiated 

type of branchial structure» er fuldkommen urigtig; det primitive er, indenfor Decapoderne, netop 

‘at Epipodit og Gælle er sondrede. 

') Hos Pal. vulg.: 

<a al E 

Hos Pal. argus og Lalandii: 

ba TE SV SV 

Hos Palin. penicillatus: 

I<II>I>SIVSV. 
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IV. I. Par er hos de korthornede!) ikke lidt tykkere end de følgende, dog er Forskellen 

langt mindre end hos Homarus; hos de langhornede Palinurer er derimod Forskellen i 

Tykkelse mellem I. og de andre Fodpar kun ringe. — Der findes de sædvanlige 7 Led, 

men 2. og 3. er ubevægelig forbundne paa alle Fødderne. — Der findes en lignende Epi- 

podit som hos Homarus paa I.—IV. Par. — En fuldkommen Chela findes ikke paa nogen 

af Fødderne; hos Pal. vulgaris findes en kraftig Proces fra 6. Led paa I. Fodpar, der er at 

tyde som et Homologon til den ubevægelige Finger hos Homarus; hos Pal. Lalandii findes 

en tilsvarende, men lille, og kun hos &; Drejningsakserne 5—6 og 6—7 paa I. Par danner 

de samme Vinkler med hinanden som paa Il. Par, hvilket synes at staa i Forbindelse med, 

at I. Par ikke er Griberedskab, men Ganglem. Ledföjningen 5—6 som hos Homarus, dog 

er I. Par ikke særlig godt udrustet, hvad denne Ledföjning angaar. — V. Fodpar er ligesom 

hos Homarus subcheliformt, dog kun hos 2; fra den bevægelige Finger udspringer ligesom 

hos Homarus en lille Proces — der griber imod den ubevægelige Finger — hos Palinuri 

longicornes samt hos Palin. vulgaris; hos Pal. Lalandii mangler denne Proces eller er dog 

ialfald fuldkommen. rudimentær; hos & mangler Chela altid paa V. Par. Bevægelsen i 

Leddet 6—7 paa V. Par er i Modsætning til Homarus bestemt. 

Genitalaabningerne ligger som hos Homarus. 

Tredje Kebefod (Fig. 7) stemmer næsten ganske med Homarus’: kortere end hos 

Natantia, de proximale Led (1—4) stærkere end de distale; Ledakse 4—5 som hos Homarus. 

Der findes en lignende Epignath; Exognathens Skaft er bestandig kortere end 3. Led; 

Svoben rettet forefter, savnes hos nogle longicorne?). — De to Kæbefodder er indleddede 

ner ved hinanden. 

Anden Kebefod (Fig. 29). 7. Led er bredere end langt (smlgn. Hom.); 4. Led 

langt. Epignathen som hos Homarus. Exognathens Skaft omtrent af Længde med 4. Led, 

men det rager ligesaa lidt som hos Hom. ud over den sammenböjede Endognath; Svoben 

rettet fremefter (= Hom.). 

Förste Kebefod (Fig. 49—49a). Lac. externa er ret ejendommelig; den er kort 

og bred, dens proximale Led mangler hos nogle (Pal. vulgaris), men synes at findes hos 

andre (sé Fig. 49a), men er ialfald altid yderst lille. Forøvrigt ligner 1. Kæbefod Ho- 

marus’; Exognathskaftet er noget udvidet, Svoben rettet forefter. Epignathen er ligesom 

hos Homarus trukken bagud. — Hele Kæbefoden er bredere end hos Hom. 

Anden Maxille (Fig. 84) er abnormt bygget. De to Dele af Lac. externa er smalle 

') Som bekendt deler man Slægten Palinurus i 2 Afdelinger: Palinuti communes (korthornede) og Pal. 

longicornes. — Jeg har undersogt et Par Arter af de langhornede; af de korthornede Pal. vulgaris 

og Lalandii. . 
?) Sammenlign de Haans Figur-Suiter af Palinur-Munddele; hos nogle longicorne mangler efter de Haan 

ogsaa Exognathens Skaft. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Rekke, naturvidensk. og mathem. Afd. I. 2. 11 
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og tilspidsede; Lac. interna er kort, uklevet, eller vel rettere: den ene Lobus er aborteret. 

Palpen (den distale Del af Endognathen) er, ligesom den tilsvarende Del paa 1. Kæbefod, 

meget kort; egenlige Tyggebörster findes neppe paa Lacinierne, hvis reducerede Forfatning 

staar i Harmoni med, at de to Maxiller af 2. Par er indleddede meget langt fra hinanden. 

Förste Maxille (Fig. 108). Palpen er meget kort, enleddet; det distale Led (som 

vi fandt hos Homarus) aborteret. Lac. interna ligner Homarus’: den er afrundet, lidt til- 

spidset, Spidsen vender bagud. 

Mandiblen (Fig. 148—149). Hos de longicorne Palinurer samt hos Palin. vulgaris 

forholder Mandiblens Corpus sig paa folgende Maade: Indsnittene i den «skerende» Del 

svarer til dem hos Homarus; men paa den venstre Mandibel mangler ganske det forreste 

(hos Hom. svageste) Indsnit; paa höjre Mandibel er begge Indsnit, men navnlig det bageste 

(der ogsaa hos Hom. næsten er umærkeligt), næppe til at spore, og den af dem begrænsede 

Tand er svag (naar man har Mandiblerne in situ og holder dem sammen med Homarus’, 

bliver Rigtigheden af den her givne Tydning let klar). Den ved Indsnittet paa venstre 

Mandibel dannede Tand er yderst tyk og plump. Den øvrige Del af det «skærende» (et 

her ikke ganske passende Tillegsord) Parti er neppe adskilt fra den tyggende Del, men er 

forresten ligesaa lidt som hos Hom. forsynet med Tender. — Men denne Beskrivelse gælder 

ikke Palinurus Lalandii; hos Lalandii er den omtalte Tand paa venstre Mandibel aldeles ikke 

plump og Indsnittene paa den höjre, eller rettere Tanden paa höjre, mere tydelig; med 

andre Ord: den har fjernet sig mindre fra Homarus-Mandiblen, hvorvel den skerende Del 

ligesom hos de andre Palinurer ikke er ner saa dybt sondret fra den knusende som hos 

Homarus. — Spidsen af Palpen hos de langhornede og vulgaris legger sig ikke ind i 

Indsnittet mellem den skærende og knusende Del — hvilket jo ogsaa er særdeles svagt — ; 

derimod er dette Tilfeldet med Lalandii. 

Antennerne er meget ejendommelig byggede. Skaftet bestaar tilsyneladende kun 

af 3 Led, men dette beror paa, at 1. Led er sammenvokset med Epistomet, og at 2. og 3. 

Led er sammenvoksne med hinanden. — Fürste Led er meget stort; hos de korthornede 

Palinurer er det ved en dyb Fure adskilt saavel fra Epistomet som fra 1. Led paa den 

anden Side; hos de langhornede mangler den sidste Fure ganske. Tuberculum ligger som 

hos Homarus. — Det nedre faste Punkt af Drejningsakse 1—2 ligeledes som hos Hom. — 

Hos Homarus ledder 4. Led ved sin proximale Ende saavel med andet som med tredje 

Led; ved den indre, forreste, Ende af Drejningsaksen berorer 4. Led 3.; ved den ydre Ende 

af Drejningsaksen er 4. Led forbundet med 2., men ikke directe; der er nemlig skudt 2 

smaa, forkalkede, bevægelige Stykker ind mellem 4. Led og 2., Stykker, som man maaske . 

ikke ganske upassende kunde sammenligne med Menisker. Paa en ganske lignende Maade 

forholder Ledföjningen mellem 2. + 3. og 4. Led sig hos Palinurus; her er blot den nederste, 
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mindre Menisk sammensmeltet med Led 2-+ 3; den anden Menisk!) er derimod fri og 

tilstede; Ledfüjningen har derhos samme Form som hos Homarus. Squama mangler ganske. 

— Ledfüjningen 4—5 er næsten ganske som hos Hom.; Drejningsakserne 4—5 og 3—4 

staar vinkelret paa hinanden. — Svoben er som bekendt meget lang og kraftig. 

Antennulerne. Skaftet er meget langt, hos nogle endog saa langt som Skjoldet. 

Men naar vi afser fra dets Lengde og Tyndhed, ligner det forresten Homarus’: det er ikke, 

som hos Natantia, fladtrykt, og der er ingen Torn paa Yderranden af det proximale Led. — 

Svoberne er som bekendt hos nogle lange, hos andre korte; den ydre Svobe er sammentrykt, 

og Haarfuren findes i Nerheden af Spidsen. 

Öjnene. Cornea er omtrent saa bred som den proximale Ende af sidste Led af 

Öjenstilken. — Palinurus er udmerket ved, at der findes et temmelig stort Mellemrum 

mellem Öjeringen og Antennulernes Indledning. 

Halefodderne 

hos 9: 1. Par mangler. Paa 2. Par er det korte Skaft ved sin distale Ende meget bredt, 

ved den proximale derimod smalt, de to Blade er brede og uden de Furer, som findes hos 

Homarus; det indre Blad er meget bredt heftet til Skaftet og forsynet med et lille Appendix 

interna2). De 3 folgende Par (Nr. 3—5) er temmelig ens dannede; Skaftet og det ydre 

Blad ligner de tilsvarende Dele paa andet Par; det indre Blad fester sig bredt til Skaftet; 

det er hos de longicorne og hos Pal. vulgaris trekantet, — hos Pal. Lalandii meget kort, 

men bredt, afrundet — mindre end det ydre, forsynet med lignende Furer som hos Ho- 

marus; men det afviger fra dennes navnlig derved, at det besidder et vel udviklet 

Appendix interna, som dog mangler Kroge (Fig. 171). — Æggene fæstes ikke til det 

ydre Blad paa nogen af Halefødderne. Derimod hæftes de til Skaftet, til det indre Blad, 

til Appendix interna; paa andet Par (d. v. s. det Par, der findes paa 2. Ring) findes der kun 

Æg hæftede til den proximale Del af Bladet, paa de andre Par derimod til hele Randen 

af samme. 

Hos 6 mangler ligeledes første Par; de andre (2—5) er smaa, det indre Blad 

yderst rudimentert, föjet til Skaftet som en meget lille, forkalket Plade. Appendix in- 

terna mangler. 

6. Par Halefødder: Leddet paa det ydre Blad er mindre udpræget end hos Homarus ; 

der findes den samme Række Torne, men den er mere skraa end hos denne. Den distale 

Del af Bladene er meget stor, tyndhudet. 

1) Af Spence Bate (Ann. and Magazins of Nat. Hist. 3. Ser. Vol. XVII) urigtig tydet som Squama; ogsaa 

hans øvrige Bemærkninger om Antennerne bos Palinurus er lidet heldige. 

2) Som dog undertiden mangler. 

jibe 
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Skjoldet. Furen e gaar tværs over Skjoldet, meget tydelig. e, b tydelig, d mindre 

tydelig, bi mangler, eı ligeledes. Randfuren meget skarp. 

Rostrum er meget ejendommeligt. For ret at forstaa det, vil vi först se lidt 

nærmere paa Rostrum hos Homarus. 

Hos Homarus (Fig. 132—132a) er Rostrum forsynet med nogle, sedvanlig tre, Torne 

i Randen paa hver Side. Ved Basis af Rostrum findes paa hver Side en Torn (4), der paa 

sin Overside, ner Basis, er forsynet med en lille haaret Fure; under og bagved denne 

findes en anden, mindre Torn (8), som ligger tet ovenfor Furen d, og endelig ner ved 

Basis af Antennen endnu en tredje, 7. — De samme Torne findes hos Nephrops, men 

er her stærkere; bag a (der er forsynet med samme Fure) findes endnu nogle faa, 

smaa Torne. 

De samme Forhold genfindes, rigt modificerede, hos Palin. vulgaris (Fig. 135). 

Forandringerne bestaar væsenlig i en meget stærk Udvikling af Tornen a (der er forsynet med 

en Haarfure eller Haarstribe paa Oversiden i Nerheden af Basis) og i en enorm Forkortning 

og Udbredning af Rostrum, hvis Spids er trykket tilbage; medens Siderandene af Rostrum 

dannede en meget spids Vinkel (omtrent 20°) med hinanden, er den samme Vinkel her gaaet 

betydelig ud over 180°; deraf følger, at den sidste Torn paa Sideranden sidder længst 

fremme, medens Spidsen af Rostrum som en kort Torn sidder langt tilbage. løvrigt ligner 

Forholdene Homarus’ og Nephrops'; bag & findes endnu en kraftig Torn, altsaa som hos 

Nephrops; # og især 7 större end hos hine. 

Hos de longicorne Palinurer er de ovenfor beskrevne Forhold yderligere modi- 

ficerede; Spidsen af Rostrum er forsvunden, ligeledes Tornene paa Siderandene, de 2 Torne 

a er bleven större og Afstanden mellem dem mindre. 

Hos Palinurus Lalandii (korthornet) danner Rostrums Siderande en Vinkel med 

hinanden som er mindre end 180?, nærmer sig altsaa heri til Homariderne (det samme er 

iøvrigt Tilfældet med nogle andre Palinurus-Arter, sé Figurerne i M.-Edwards’ Squel. tégum.); 

denne Art hører til de Palinurer (korthornede), hos hvilke Spidsen af Rostrum båjer sig ned 

over Ojeringen; to Processer, som udspringer foran denne, griber om Rostrums Spidse. — 

Hos denne Art mangler Rostrums Sidetorne. Tornen a er mindre end hos Palin. vulg., 

Haarfuren paa Oversiden (tæt ved Basis) meget tydelig. 

Halen er ligesom hos Hom. mere bred end håj; 1.—6. Haleled ligesom hos Nephrops 

i Reglen forsynet med en haaret Tværfure, som hos nogle Arter er afbrudt i Midten, hos 

andre ikke; paa Epimererne findes de samme to Furer, den bageste af dem løber oventil 

sammen med Tværfuren, nedentil med den forreste. — Epimererne (Sidestykkerne) har en 

meget characteristisk tilspidset Form, 1. Rings ligesom hos Hom. mindre end de følgende. 

— Den distale Del af 7. Haleled lang og tyndhudet. 

Gællerne har ganske samme Bygning som hos Homarus. Der findes 21 vel 



61 83 

udviklede Geller, den fra Ledhuden over 2. Kæbefod, der hos Homarus er rudimentær, 

er nemlig her vel udviklet. 

Som bekjendt fødes Palinurerne paa et ret fremrykket Stadium og er i den forste 

Del af deres Liv Phyllosomer. Disse Dyrs löjerlige Habitus er os her mindre vigtig; 

derimod fremhever jeg, at de ligesom Homarus-Larverne er forsynede med Exopodit paa 

Thoraxfodderne. 

Jeg er saa heldig, noget nermere at kunne beskrive et meget interessant Stadium 

i Palinurernes Udvikling!). — I Habitus ligner dette Stadium næsten ganske den 

voksne Palinurus, men betragter man det lidt nöjere, vil man finde ikke faa Forskelle, som 

dels viser hen til Phyllosoma, dels i anden Henseende har Interesse. — Paa ét Exemplar 

har jeg paa nogle af Thoraxfodderne (dog ikke V. Par) fundet en tydelig, om end ikke stor, 

Exopodit (paa et andet var Exopoditerne rudimentere, paa et tredje manglede de ganske). 

De to Kæbefodder af 3. Par var indleddede lidt fra hinanden (smlgn. Phyllosoma); de andre 

Kæbefodder og Maxillerne lignede den voksnes, dog var de endnu bløde, embryonale, spar- 

somt haarede, Exognathsveberne kun svagt udviklede. Antennulernes Skaft er forholdsvis 

kortere end hos de voksne (langt kortere end de ydre Antenners Skaft) Den tværs over 

Skjoldet løbende Fure e er endnu utydelig; de talrige Spine, som findes hos den voksne, 

er kun for den mindste Del tilstede, dog ser vi tydelig a, 8, 7; @ er dog endnu forholdsvis 

langt mindre end senere; endvidere bemærker vi, at Skjoldets Sidepartier ved en lav Kam 

er afsatte fra Rygpartiet — den samme Kam, der hos Phyllosoma er saa skarp, som hos 

Scyllarerne (sé disse) persisterer, men her forsvinder”). Alle disse Forhold er at betragte 

som Reminiscenser fra Phyllosoma-Stadiet. — Jeg fremhever endnu kun ét Forhold: Paa 

2.—5. Halering findes et Par ret kraftige Halefodder, hvis Skaft er temmelig langt; paa den 

indre Rand af det indre Blad findes et Appendix interna, der i Spidsen — ligesom hos 

de voksne Eukyphoter — er forsynet med Kroge, som hefter Halefodderne parvis sam- 

men; uden Tvivl bevæger Palinurus sig i dette Stadium ligesom en Eukyphot. Jeg bemærker 

endnu, at de mig foreliggende Exemplarer (6), tilhørende forskellige Arter, saavel longicorne 

som brevicorne, i det mindste for en Del er fangne i det aabne Hav og var «vandklare». 

!) Richters (Die Phyllosomen, Zeitschr. f. wiss. Zool. 23) har omtalt samme Stadium, men ikke ind- 

gaaende nok. 

2) Efter den her fremsatte Theori svarer altsaa Sideranden paa Phyllosoma-Skjoldet ikke til den nedre 

Rand af Skjoldet hos den voksne Palinur; den Fold, hvorved Regiones branchiales — der jo kun er 

meget store Integumentfolder — og med dem den nedre Rand constitueres, var iøvrigt endnu ikke 

anlagt hos nogen af de Phyllosomer, som jeg har undersøgt. 
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En af de störste maalte 257" (fra Forenden af Skjoldet til Halens Ende); andre var lidt 

mindre. — Jeg vil tillade mig at kalde dette Stadium Natantstadiet. 

Jeg har undersogt nogle andre smaa Palinurer af omtrent samme Störrelse som det 

omtalte Stadium; disse smaa Palinurer, hvis Kön ligesaa lidt som de omtaltes kunde be- 

stemmes (Künsaabninger syntes endnu ikke at vere tilstede), stemmede næsten ganske 

overens med de voksne. De udmærkede sig alle ved meget smaa Halefødder; hos voksne 

Hanner er, som alt omtalt, Halefødderne meget smaa; hos middelstore Hunner har jeg 

fundet dem forholdsvis langt mindre end hos store, ægbærende Hunner; jeg slutter derfor, 

at Halefødderne, naar Natantstadiet er overstaaet, hos bægge Kön reduceres stærkt i 

Størrelse; for hos 2 henimod Könsmodenheden atter stærkt at tiltage i Udvikling. 

Phyllamphion elegans") er et Mellemstadium mellem Natant-Stadiet og Phyllosoma- 

Stadiet af en Palinur. Den svarer i Udvikling temmelig nöje til den af de Haan afbildede 

og beskrevne Scyllarin-Phyllosoma (Ph. Guerini). 

Sammenligner vi Palinurus med Homarus, da er Roue ganske vist store og 

iöjnefaldende nok og behøver ikke atter at fremhæves. Men paa den anden Side viser en 

nöjere Betragtning en meget stor Sum af Lighedspunkter, Overensstemmelser, hvis rette 

Verd vil skönnes, naar vi har undersøgt de folgende Grupper (Thalassiner etc.). Af saa- 

danne Lighedspunkter vil jeg fremhæve folgende: den store Epipodit paa Thoraxfodderne, 

Epignathen paa Kebefodderne, Exognatherne paa samme, Formen af Lac. interna paa 1. 

Maxille, Mandiblens Bygning, der trods al Ulighed slutter sig nöje til Homarus’, den kraftige 

Svebe paa Antennerne, Skjoldet, Gællernes Bygning og Tal. Ligheden er saa stor og For- 

skellenes Natur i det hele en saadan, at Afledningen fra en Form, der endog generisk falder 

sammen med Homarus vulgaris, kun paa ét Punkt stoder paa Vanskeligheder. Dette Punkt 

er Existensen af et Appendix interna paa Halefodderne hos den voksne 2 og hos Palinuren 

i Natant-Stadiet. Som det vil erindres, fandt vi et Appendix interna hos Decapodernes 

nærmeste Slegtninge, Thysanopoderne, men ikke hos Penæerne, derimod hos Eukyphoterne, 

men ikke hos Homarus; og nu træffer vi det atter hos Palinurus. Som vi senere skal sé, 

optreder Appendix interna ogsaa hos andre Decapoder (Axius etc.); og da dets Optreden 

hos disse næsten med Sikkerhed tår siges at vere atavistisk, finder jeg det ogsaa her sim- 

plest og naturligst at forklare det paa samme Maade. — Vi komme saaledes til det Resultat, 

at Palinurus er en fra Homarus — eller en med denne særdeles affin Form — ud- 

gaaet Type. 

1) Reinhardt, Videnskab. Meddelelser fra d. naturh. Foren. i Kjøbenhavn for 1849—50 (Figur i Aar- 

gangen 1858) 
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Den af Bell!) under Navnet Archæocarabus Bowerbankii M’Coy beskrevne og 

paa Grund af det subcheliforme I. Fodpar til Crangoniderne (sic!), dog med ?, henforte 

Form er en egte Palinurus. I enhver af de Detailler, som man kan sé af Bells smukke 

Figurer, stemmer den paa det fineste med Palinurerne, specieit med Palinurus vulgaris; 

Thoraxfodderne, der ligesom hos denne er kraftige, næsten plumpe, forsynede med butte 

Længdekanter (noget ganske særlig characteristisk), Skjoldets Overflade- og Formforhold, 

Sternum, Halens Epimerer gör det fuldkommen utvivlsomt, at vi her har en Form for OS, 

som er meget nåje beslægtet med Palinurus vulgaris. Interessant er det, at 6. Led paa I. 

Par er ret kraftigt, og at den ubevægelige Finger er stærkere udviklet end hos Pal. vulgaris. 

Til Palinurus slutter sig meget nåje Scyllarinernes lille Gruppe, af hvilken vi 

forst vil betragte Slægten: 

Scyllarus s. str. (Dana). 

Thoraxføderne af I. Par er ligesom hos de korthornede Palinurer langt tykkere 

end de følgende, kortere end II.; V. Par er meget lidt kortere end IV.?). — Antallet af 

bevægelige Led som hos Palin. — En stor Epipodit paa I.—IV. Par. — En Chela findes 

kun paa V. Par hos 2; ligesom hos Palin. Lalandii mangler den Proces, der hos vulgaris 

og de langhornede Palinurer udspringer fra sidste Led. Paa I. Par er der intet Spor til 

en Chela. — Drejningsakserne som hos Palin.; Genitalaabningerne ligesaa. 

Tredje Kæbefod kortere end hos Palin.; Crista dentata ogsaa paa 4. Led (ligesom 

hos Palin.). — Stor Epignath. — Exognathens Skaft næppe saa langt som 3. Led af Endo- 

gnathen, Svøben rettet fremefter. — De to 3. Kæbefødder er indleddede tæt ved hinanden. 

Anden Kæbefod som hos Palin. 

Forste Kæbefod er temmelig abnormt bygget. De to Laciniæ internæ og den 

bageste Del af Lac. mediæ støder ikke sammen i Dyrets Medianplan, paa Grund af, at den 

midterste Del af Underlæben er meget stærkt udviklet og lægger sig tilbage mellem dem; 

i Harmoni hermed sér det ud, som om der var skaaret et Stykke ud af Lacinierne. Lac. 

externa lidt længere, mere tilspidset end hos Palinurerne. 

Anden Maxille ligner Palinurernes, men Lac. interna er ganske forsvunden; Pal- 

pen, de to Maxillers Indledning etc. som hos Palin. 

') Foss. Malac. Crust. of Gr. Brit. I (London Clay). — Bells Fejltagelse kommer til at staa i et skarpere 

Lys ved den Omstændighed, at allerede M'Coy havde henvist til, at det var en Form, der var nåje 

beslægtet med Palinurus. 

2) I<1>11>>IV>V. Ligesaa hos Arctus. 
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Forste Maxille. Palpen er endnu langt kortere end hos Palin.; Lac. externa er 

smallere, Lac. interna ikke saa characteristisk tilspidset. 

Mandiblen er mærkelig ved at hele det tyggende Parti er forsvundet. 

Iøvrigt ligner Mandiblen mest Pal. Lalandii’s: Tænderne er mindre plumpe end hos de lang- 

hornede og vulgaris; Palpen legger sig, med Spidsen bag den skærende Del. 

Antennerne udmerker sig som bekendt derved, at der istedenfor Svoben findes 

en kort, bred, uleddet Plade. — 1. Led af Skaftet sammenvokset med Epistomet; ligesom 

hos Palinuri communes findes der en Grænsefure mellem förste Led af de 2 Antenner. 

2. og 3. Led sammenvoksede, meget korte; den samme Meniscus som hos Palinurus mellem 

2. + 3. Led og 4., der sender en bred Proces udefter. 

Antennulerne. Skaftet ligesom hos Palinurus langt; Svoberne som hos Palin. 

communes korte. 

Øjnene. Cornea lille. 

Halefodderne hos 2: Der findes et Appendix interna paa Inderbladet af anden 

Rings Halefodder. Det indre Blad ligner det tilsvarende hos Pal. longicornes og vulgaris. 

— Æggene er hæftede til Halefødderne ganske som hos Palinurus. 

Hos å er Halefødderne 2—5 langt mindre end hos 2, bliver bagtil mindre. 2. Par 

(paa 2. Ring) har to omtrent lige store Blade; 3. og 4. Par ligeledes 2, af hvilke det indre 

er rudimentert. 5. Par!) forholder sig ret interessant hos det undersøgte Exemplar: det 

indre Blad er her bedre udviklet, der findes et Appendix interna, der (men dog kun paa 

höjre Fod) er forsynet med Krogbörster paa Spidsen (paa venstre Fod, hvor Krogbörsterne 

manglede, var baade det indre Blad og Appendix interna mindre end paa håjre; jeg be- 

mærker udtrykkelig, at jeg er sikker paa, at ogsaa denne Fod var hel og holden). 

6. Par stemmer ganske med Palinurus’. 

Skjoldet vil jeg omtale ved Arctus. 

Halen. De Furer, som vi fandt hos Palin., er her utydelige; Epimererne er her 

ikke höje, ikke tilspidsede, plumpe. 

Gællerne stemmer i Bygning og Tal ganske med Palinurus'. 

Om Slægten: 

Arctus 

gor jeg folgende Bemerkninger: 

1) Jeg har kun undersogt én GE saa at jeg ikke véd, om 5 Par er normalt, hvilket jeg i höj Grad 

betvivler. 
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Paa Kæbefødderne er Exognathen enten slet ikke eller dog meget utydelig (2. 

Kæbefod) sondret i Skaft og Svøbe. Paa 3. Kæbefod er Crista dentata ikke tilstede, paa 

anden er Epignathen meget lille. — Paa 2. Maxille er Spaltningen af Lac. externa lige 

antydet, Lac. interna mangler ligesom hos Scyllarus; paa 1. Maxille mangler Palpen 

ganske. — Mandiblen er lille, stærkt reduceret, ligner iøvrigt Scyllarus’, Palpen énleddet. 

— Halefødderne hos 2 forholder sig i det hele som hos Scyllarus, men afviger fra 

dennes ved at det indre Blad paa 3.—5. Par ligesom hos Pal. Lalandii er meget kort, afrun- 

det, ikke tilspidset; Æggenes Befæstelse som hos Scyllarus. — Skjoldet (smlgn. Fig. 136) 

kan directe afledes fra Palinurus Lalandiïs; ligesom hos denne er Rostrum böjet ned over 

Ojeringen, støder sammen med Antennulernes Ring, som med to Processer omfatter dens 

Spidse; men hos Arctus støder ogsaa Siderandene af Rostrum sammen dels med Antennular- 

ringen, dels med 2. + 3. Led af de ydre Antenner, hvorved et langt Rör dannes, som 

skjuler Ojeringen og det förste Led af Ojenstilken. Tornen «a er lille, 2 ligesaa, 7 vel ud- 

viklet; iSammenligning med Palin. er Afstanden mellem « og 7 bleven betydelig formindsket, 

Afstanden mellem @ og Spidsen af Rostrum derimod bleven stérre. Den Række Torne, 

som begynder med 7, er her ret udpræget; den nedenfor den liggende Del af Skjoldet er 

böjet indefter. — Ligesom Arctus forholder sig i det vesenlige ogsaa Scyllarus, kun er 

Tornene her mere udviklede. Istedenfor Tornrækken 7 findes her en stærk Kam; den 

nedenfor denne liggende Del af Skjoldet er böjet meget stærkt indefter. — Furerne (hos 

Seyll. og Arctus) stemmer, forsaavidt de ere kendelige, med Palinurus’; tydeligst er Furen e. 

— Paa Halen er Epimererne bredere end hos Palin.; her findes de samme Furer paa 

Halen som hos Palin., og de er tydelige. — Gwllerne!) ved og paa mp, mangler; 

ellers som hos Scyllarus. 

De andre Scyllarin-Slægter, Thenus, Parribachus, Ibachus, har jeg kun 

kunnet undersøge i det ydre (d. v. s. ikke Munddelene). Jeg bemærker om disse Former Le 

blot folgende: hos en & af Parribachus fandt jeg intet Spor af Appendix interna paa Hale- 

fødderne; derimod fandt jeg hos en Ibachus-@ et kroglost Appendix interna paa en 

Halefod af 3. Par”). Endvidere: Saavel hos 92 af Thenus som af Parribachus er det 

indre Blad af Halefodderne 3—5 meget kort, afrundet ligesom hos Arctus og Palin. Lalandii*). — 

') De Haan angiver, at der ved første Thoraxfod skulde findes 4 Galler, ved mp, 1, ved mp, 1; dette 

er ikke rigtigt; der findes ved I. Thoraxfod som sædvanlig 3 Geller og ligesaa ved mp,; derimod 

mangler Geller ved mp,. 

*) Det paageldende Exemplar var defect, ikke alle Halefodderne var bevarede. 

3) Ibachus-Q har jeg ikke set. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. I. 2. 12 
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Endelig vil jeg göre en Notits om Epimererne paa Halen hos Ibachus og Parribachus: bos 

Parribachus er Halens Sidestykker ligesom hos Scyllarus korte, rettede nedefter; men 

fra Ydersiden (tet ved Forranden) udspringer en colossal udefter og forefter rettet Torn, 

som næsten er større end Epimeren, hvorpaa den sidder. Hos Ibachus er den nedre Del 

af Epimeren ganske undertrykt, Tornen er derhos fladtrykt, og det faar derfor ganske 

Udseende af at Epimeren er rettet udefter og fremefter"). 

Scyllarinerne gennemlober ligesom Palinurus Phyllosoma-Stadiet. 

Jeg er saa heldig at kunne give Oplysninger om Natant-Stadiet til to af Sleg- 

terne, nemlig Parribachus og Scyllarus s. str. 

Exemplaret af Parribachus — jeg har nemlig kun et Exemplar af hver af Sleg- 

lerne paa det paageldende Stadium — er forholdsvis meget stort, 50%" fra Spidsen af 

Skjoldet til Enden af Halen. Det havde i levende Live aabenbart været gennemsigtigt. Paa 

Thoraxfodderne findes ingen Exognath. Paa I. Led af V. Thoraxfod sidder en kraftig, bagud 

rettet Torn. Ojnene sidder omtrent lige langt fra Randen og Midten. Halefodderne ret 

kraftige med krogforsynet Appendix interna. Skjoldet meget fladt; Indsnittene i den skarpe 

Siderand er mindre end hos den voksne, men paa Hypodermen, som har trukket sig tilbage 

fra den gennemsigtige Chitinbekledning, ser man langt tydeligere Takker (det samme gælder 

Antennerne); Dyret har aabenbart veret ner ved Hudskifte. Halens Sidestykker lober for- 

neden ud i en Spids (ligesom hos den voksne Palinurus); iøvrigt er den samme store fremad 

rettede Torn tilstede, som jeg har omtalt hos den yoksne Parribachus. 

Dyret er hjembragt af Prof. Reinhardt paa Galathea-Expeditionen fra Oahu sammen 

med et andet Exemplar af kun lidet forskellig Störrelse i et Udviklingstrin, der nöje svarer 

til de Pag. 84 (62) omtalte smaa Palinurer. Halefodderne er hos dette meget smaa, Takkerne 

paa Skjold og ydre Antenner skarpere, men i Tal og Form ganske svarende til Hypoder- 

mens Takker paa det andet Exemplar, Skjoldet mere hvælvet; hele Hudskelettet ikke som 

hos den anden corneat, men fast, uigennemsigtigt. 

Den unge Scyllarus (Dana) var langt mindre end den tilsvarende Parribachus, c. 

30mm, (Ogsaa den havde aabenbart været gennemsigtig. — Paa 1. Led af V. Thoraxfod 

findes den samme bagud rettede Torn som hos den unge Parribachus; paa I.—IV. Thoraxfod 

et knudeformigt Rudiment af en Exopodit. Halefodderne er ret kraftige med krogbesat App. 

1) Om Scyllarin-Slægterne sé de Haan. — Jeg bemærker, at hans Subgenus I er = Seyllarus Dana, I = 

Parribachus, II = Ibachus, IV = Thenus, V = Arctus. 
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interna (jeg kunde vel ikke med Lupen sé selve Krogene, men et af Parrene var hægtet 

sammen ved Appendix interna, saa at Krogenes Existens er utvivlsom). Skjoldet er noget 

bredere end man skulde vente af Scyllarus, — og Ojnene sidder omtrent ligesaa langt fra 

Randen som fra Midten —, saa at man ved förste Ojekast skulde tro, at man havde en 

Parribachus eller Ibachus!) for sig; men det store Indsnit i Skjoldets Siderand hos Parri- 

bachus er her yderst lille om end lidt tydeligere end hos den voksne Scyllarus?), Randen 

er dernæst besat med de samme fine Granulationer som hos denne; de Granulationer, som 

findes paa Overfladen hos den voksne, er ogsaa tildels tilstede. Formen af Antennerne er sær- 

deles nöje overensstemmende med Scyllarus’ og er alene tilstrækkelig til at afgöre, at den 

foreliggende Larve tilhører Scyllarus og ikke nogen af de andre: paa Yderranden af Leddet 

Nr. 4 har vi foruden meget smaa Granulationer 3 lidt mere fremspringende Takker (for- 

uden det forreste Hjörne), ganske som hos den voksne (hos Parribachus 6 lige store, 

kraftige Torne, hos Arctus 2); paa Svobeleddet findes foruden de smaa Granulationer i 

Randen én lidt mere fremspringende, ligesom hos den voksne Scyllarus, ganske afvigende fra 

alle de andre, hos hvem der altid findes et större Antal kraftige (og omtrent lige kraftige) 

Randtakker. — Halens Epimerer er ogsaa characteristiske, rettede nedefter, med en lille Spids 

forneden, men uden den Torn, vi fandt hos Parribachus. — Dyret er fanget i Atlanterhavet 

7° 15' S.Br., 32° 52° V.L. (Gr.) ”/12 76 (Aften) i Slæbenæt (Cand. magist. Sörensen). 

Hvor nöje Scyllarinerne slutter sig til Palinurus, vil være klart af det foregaaende, 

og en yderligere Begrundelse af Slægtskabet mellem dem turde være overflødig. Det 

bliver dernæst Spérgsmaalet: til hvilke af de nulevende Palinurer slutter Scylla- 

rinerne sig nærmest. 

De Palinurer, som jeg har undersøgt, falder i 3 Grupper: Nr. I Palin. Lalandii, 

Nr. 2 Palin. vulgaris, Nr. 3 Palinuri longicornes. Nr. 1 udmærker sig ved sit Rostrum, hvis 

Siderande danner en Vinkel paa mindre end 180°, og som er båjet ned over Ojeringen og 

forbunden med Antennularringen, ved at Tornen «a er lille, ved at forste Fodpar er svært, 

ved at V. Fodpar mangler Processen paa den bevægelige Finger, ved at Mandiblen ikke er 

særdeles plump, ved at Mandibelpalpen lægger sig bag den skærende Del med sin Spidse, 

1) Richters afbilder («Die Phyll.», Z. f. wiss. Zool. 23) en ung Scyllarin under Benævnelsen «Junger 

Ibacus». Det er ligesom den her beskrevne Larve en ung Scyllarus, og den ovenfor givne 

Begrundelse passer ogsaa for den. 

*) Jeg bemærker, at jeg til Sammenligning kun havde én Art af Scyllarus, nemlig æquinoctialis. 

122 
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ved at Antennularsvoberne er korte, ved at Halefoddernes Inderblad er kort. — Nr. 2 har 

endnu Spidsen af Rostrum bevaret, ikke böjet ned over Ojeringen, men Siderandene danner 

en Vinkel större end 180°, Tornen « er stor, förste Fodpar svert, den bevegelige Finger 

paa V. Fodpar forsynet med en Proces, Mandiblen meget plump, Palpespidsen lægger sig 

ikke bag den skerende Del, Antennularsvoberne korte, Halefoddernes Inderblad langt. — 

Nr. 3: Rostrums Spids borte, Siderandene danner en Vinkel större end 180°, Tornen « er 

meget stor, förste Fodpar ikke meget kraftigere end de folgende, Processen paa V. Fodpars 

bevægelige Finger tilstede, Mandiblen meget plump, Palpespidsen som hos Nr. 2, Antennular- 

svoberne lange, Halefoddernes Inderblad langt. 

Til hvilken af disse Grupper Seyllarinerne knytter sig, er næppe tvivlsomt; det 

bliver naturligvis Nr. I, til hvilken de slutter sig i alle de fremhævede Characterer; ti vel 

legger Mandibel-Palpen sig hos nogle Scyllariner ikke ind bag den skerende Del, men 

det er kun, naar den er meget kort; og vel er Inderbladet paa Halefodderne hos Q af 

Scyllarus trekantede, men baade hos Arctus, Thenus og Parribachus har det samme Form 

som hos Palin. Lalandii, og der kan saaledes ikke vere nogen Tvivl om, at vi her staar 

for et smukt atavistisk Phænomen, der bliver saa meget lettere forklarligt, som Inderbladet 

i Natant-Stadiet er langstrakt hos alle Loricater. — Jeg kan saaledes intet Ojeblik mere 

tvivle paa, at Scyllarinerne nedstammer fra en med Palinurus Lalandii meget 

ner beslegtet Form. 

Hosstaaende Schemata vil, haaber jeg, yderligere lette Oversigten: 

Rostrum bene distinctum. Spina 

a mediocris. Digitus mobilis Seyllarini. 

pedis thor. Vi processu nullo. 

Mandibula non aut mediocriter 

crassa; apex palpi post partem 

secantem situs. Ramus inte- Palinurus Apex rostri adest. Pedes 
i ua 4 fe ee ose Ina 

rior pedum postabdominalium Lalandii. thoracici Fcrassi. Fla 

brevissimus (singulo excepto). | gella antennule brevia. 

Rostrum brevissimum. Spina & ee 
Palinurus 

magna. Digitus mobilis pedis i 
ts À vulgaris et 

thor. V' processu parvo instruc- = 
i Ant aflines. 

tus. Mandibula crassissima; 

apex palpi post partem secan- 

tem non situs. Ramus interior Palinuri Apex rostri deest. Pedes 

pedum postabdominalium lon- | longicornes. thoracici l tenues. Fla- 

mn 
eu gella antennulæ longa. 



91 

Seyllarini 

Palinuri longicornes 

Palin. Lalandii aff. Pal. vulgari all. 

Palinurus sp. 

Slægten Cancrinus!) (fra den lithographiske Skifer) forekommer mig at danne et 

Overgangsled mellem Palinurus og Scyllarinerne. At det er en Loricat, derpaa synes mig 

1) En Undersøgelse af Cancrinus-Exemplarer i Münchens palæontologiske Museum bekræfter ganske 

det Indtryk, Oppels Figurer havde gjort paa mig, og stiller det som næsten utvivlsomt for mig, at 

vi her har at gore med en Overgangsform mellem Palinurus og Scyllarinerne. 

Jeg vil paa dette Sted tillade mig at indskyde nogle lagttagelser over Loricater, som jeg har 

gjort paa min Rejse, tilligemed nogle dertil sig knyttende Bemærkninger. 

Den af Oppel Tab. 24, Fig. 1%, afbildede Palinurina longipes er en ægte Palinur. Dyret 

ses, som Oppel rigtig angiver, fra Rygsiden, men Skjoldets Midtparti er gaaet tabt, og man ser i 

Midten Aftrykket af Dyrets Bugside i Stenmassen, med fire Par Fordybninger, stillede i to Rækker, 

svarende til korte Torne paa Undersiden af Sternum (smlgn. Palinurus vulgaris). — Den forreste Del 

af Dyrets Krop er i Oppels Figur restaureret vilkaarlig og ganske falsk. 

Af Palinurus longimanus’) M, E. (korthornet) har jeg i Berlin set en &. Den havde ret 

vel udviklet Chela paa I. Par Thoraxfodder, som er mer end 11/2 Gang saa langt som de folgende 

og derhos meget kraftigere. g's Könsaabning sidder paa Enden af et langt, fast, indadrettet Ror. — 

Ligesom hos Palinurus vulgaris er Mandiblen meget plump, Spidsen af Palpen kan ikke lægges ind 

bag Mandiblen. — Halefodderne som hos Palin. vulgaris. — Rostrum ligner næsten ganske vulgaris’, 

a mangler dog Haarfuren. — 1. Led af Antennen er adskilt fra sin Genbo ved en Fure. 

Af Palinurus trigonus de Haan (korthornet) saa jeg sammesteds baade en é og en 2. 

Bægge mangler Spor til Klosakse paa I. Par Thoraxfodder, som er noget sværere end de folgende. 

Paa V. Par hos 2 mangler Processen fra den bevegelige Finger — ligesom hos Lalandii. — Mandiblen 

har en lignende plump Bygning som hos vulgaris, Palpen kan ikke legges ned bag Mandiblen. — 

Hos & sidder Könsaabningen ligesom hos longimanus paa Enden af et langt Ror. — Q's Halefodder 

*) Smign. Parras Figur i Descr. de diff. piezas de Hist. Nat, 1787, Tab. 55, Fig. 1. 
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Thoraxfodderne, det tilsyneladende 3-leddede, kraftige Skaft paa Antennerne, Manglen af 

Squama, hele Dyrets sterkt tuberculerede Overflade, de tilspidsede Epimerer bestemt at tyde; 

(smlgn. nedenstaaende Figur) er meget interessante; de kan beskrives som Lalandii-Halefodder, hvor der 

fra den indre Del af det indre Blad udgaar en Proces, svarende til den yderste Del af Bladet hos 

Palin. vulgaris, men smallere end dette; det er en overordenlig smuk Mellemform. — Rostrum böjer 

sig ligesaa lidt som hos vulgaris ned over Öjeringen, adskiller sig væsenlig kun derved fra vulgaris’, 

at Tornen @ er mindre, i 

Palinurus frontalis M. E., hvoraf jeg sammesteds saa en À, staar aabenbart Lalandii 

meget nær. Ligesom hos denne er forste Fodpar meget kraftigere end de følgende og forsynet med 

en lille ubevægelig Finger paa næstyderste Led. 

Den interessanteste Loricat, hvormed jeg gjorde Bekendtskab i Berlins rige Museum, var dog 

den af Martens i Sitzungs-Ber. d. Ges. naturf. Freunde in Berlin 1878, Pag. 131—132 opstillede Pali- 

nurellus Gundlachi, en Form, der fuldkommen tydelig bærer Præget af at staa paa et langt op- 

rindeligere Standpunkt end nogen anden bekendt Loricat, i Harmoni hermed Homarus-Gruppen 

nærmere end nogen af de andre. 

Det eneste Exemplar var en 2. Den manglede ethvert Spor til Klosaks paa de 4 forste 

Fodpar; 1. Par er det stærkeste, men kortere end det andet. V. Par er subcheliformt; ligesom hos 

Palin. vulgaris og Homarus udspringer der fra den bevegelige Finger en lille Proces, der griber imod 

den ubevegelige Finger. — 3. Kebefod har en Crista dentata paa 3. Led, men mangler — ligesom 

hos Homarus — den, der findes hos Palinurus paa 4. Led. —Mandiblen er ligesom hos Lalandii ikke 

særdeles svær, Palpespidsen kan lægges ind. — Antennernes Skaft har den sædvanlige Loricat- 

Bygning; som hos de korthornede Palinurer et Leddet Nr. 1 skilt fra sin Genbo ved en Fure; Svoben 

er langt svagere end hos nogen Palinur. — Antennul-Sveberne som hos de korthornede. — 

Halefodderne (smlgn, hosstaaende Tresnit) er interessante: Paa forste Ring findes et Par énbladede 

1 2 3 

1. Halefod af 3. Par af Palinurus trigonus g. 

2. — - 2. - - Palinurellus 2 

3 — - 3. - - Palinurellus 2 

Det bemærkes udtrykkelig, at hosstaaende Træsnit er udførte efter ganske flygtige Skitser, som 

jeg gjorde i Berlin, og som ikke var bestemte til at offenliggöres. Det er ikke Billeder af Genstandene, 

men blot Midler til at lette Forstaaelsen. — Bogstaverne som paa Fig. 171. 

Halefødder — ligesom hos Homarus-Q, modsat andre Loricater. Andet Par har et smalt indre Blad 

og Appendix interna. Tredje—femte Par slutter sig paa det nöjeste til Palinurus Lalandii’s: det indre 

Blad kort, bredt og but, med Appendix interna. Sjætte Par som sædvanlig hos Loricaterne. — 

Skjoldet udmærker sig ved et Rostrum, hvis Siderande danner en Vinkel paa lidt mindre end 90° 

med hinanden; det dekker som hos Homarus hen over Ojeringen, men böjer sig ikke ned over 

samme. «er tilstede, men er lille (smlgn. Homarus, Palin. Lalandii, Palin. vulg.); 7 findes ligeledes, 

danner det forreste Punkt af en stump Kant; den nedenfor samme liggende Del af Skjoldet böjer 
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endvidere synes Haleviften bagtil at have været hudet, ti den er påa Oppels Figurer defect 

bagtil (ligesom paa en Palinurina |Palinurus] fra samme Localitet); Dyret er plumpt. Som 

sig noget indefter. — Halens Epimerer er længere (Dimensionen forfra-bagtil) end hos Palinurus, 

men forsynet med den samme bagud rettede stærke Spids. 

De her givne Bemærkninger viser let, hvor Palinurellus' Plads i Stamtavlen maa blive: 

Scyllarini 

Palinuri longicornes 

Palin. Lalandii aff. Pal. vulgari aff, 

Palinurus sp. 

Palinurellus 

vel Genus Palinurello affinissimum. 

Rigtigheden af den i Teksten givne Stamtavle bekræftes, som man vil indse, fuldkommen af 

Palinurellus; og det bemærkes, at hin Stamtavle var udkastet lenge for jeg anede Palinurellus’ 

Existens. Rigtigheden af mine Anskuelser om Homariders og Loricaters Slægtskab stadfæstes lige- 

ledes. Det bliver klart, at den lille Proces paa yderste Led af V. Thoraxfod hos visse Palinurer 

virkelig er homolog med den lignende hos Homarus, ete.; Palinurellens Characterer har jeg iovrigt 

sammenstillet paa en saadan Maade, at en yderligere Paapegen vil vere overflødig. Jeg bemærker 

derfor blot endnu, at den Kant, vi finder paa Skjoldets Side, uden Tvivl svarer til den hos Scyllarus 

og Phyllosomerne; den findes ikke, eller meget udvisket, hos de voksne Palinurer, end ikke hos 

Lalandii; dens Optreden hos Scyllarinerne er et nyt Exempel paa Atavisme, eller maaske simpelthen 

en retarderet Larvecharacter. 

Hvad Palinurus longimanus’ Stilling angaar, da kan den kort og godt betegnes som en 

vulgaris, hvor I. Par Thoraxfodder har uddannet sig kraftigere end hos nogen anden Loricat. 

Palinurus trigonus’ Stilling er ikke slet saa simpel. Halefodderne hos 2 antyder bestemt 

en Mellemstilling mellem Palinurus sp. i Stamtavlen (som har haft lignende Halefodder som Lalandii 
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Overgangsforhold tyder jeg navnlig den mærkelige mangeleddede, i Forhold til Palinurus’ 

korte og brede, i Forhold til Scyllarinernes lange, Svobe paa de ydre Antenner. 

V. Eryoniderne. 

Slegten Polycheles (Deidamia, Willemoésia, Pentacheles), som er identisk med 

den fossile Eryon, kan jeg desværre kun behandle efter de af forskellige Forfattere") givne, 

desverre ikke altfor gode Beskrivelser og Afbildninger; dog tror jeg, at det ogsaa efter 

disse skal vere mig muligt at kunne angive Dyrets systematiske Plads med nogenlunde 

Sikkerhed. i 

De 4 forste Par Thoraxfodder er hos begge Kön forsynede med Chelæ; den 

bevegelige Finger (7. Led) ligger — i Modsetning til Homarus, men overensstemmende med 

Palinurus — ovenfor og udenfor den ubevægelige, ogsaa paa I. Fodpar. I. Par er ligesom 

hos Hom. (og Loricaterne) stærkere — men ikke meget stærkere — end de folgende, derhos 

ogsaa længere (— Homarus). — V. Par synes, efter hvad der foreligger, hos 2 at vere 

forsynet med smaa Chelæ, medens hos å Chelæ mangler”) — altsaa ligesom hos Lori- 

caterne. — Om der findes Epipoditer etc., véd vi hidtil ikke. 

og Palinurellus) og vulgaris; og denne Opfattelse bekræftes bestemt paa den ene Side ved Rostrums 

Bygning, ved Mandiblens Plumphed og Mandibelpalpens Forhold, ved det lange Rør, paa hvis Spidse 

ås Könsaabning sidder, og som den har fælles med den med vulgaris meget nær beslægtede longi- 

manus, paa den anden Side ved a's Lidenhed. — Manglen af Proces paa det yderste Led af g's Wee 

Par Thoraxfodder, som den deler med Lalandii, kan ikke antyde en Affinitet til denne; ti «Palinurus 

sp.» har uden Tvivl ligesom Palinurellus og Palinurus vulgaris besiddet en saadan; det bliver altsaa 

en Analogi, og Resultatet af vor Betragtning er da det, at Palinurus trigonus er udgaaet fra en 

Form, som stod mellem «Palinurus sp.» og «Palinurus vulgari affinis». 

1) Heller, Beitr. z. nah. Kenntn. d. Macruren, Wiener Sitzungsber. 1862, Math.-nat. Cl. 45. B. 

Willemoés-Suhm, On some Atlantic Crustacea fr. the «Challenger» Exp. Transactions of 

the Linn. Society, Sec. Ser. Zoology, Vol. I. 

Spence Bate, On the Willemoésia Group of Crust. Ann. and Magaz. of Nat. Hist., 5. S., 

Vol. 2, pag. 273, 484. 

Norman, On the Will. Gr. of Crust. Ibidem, pag. 382; Vol. 4, pag. 173. 

*) Overfor Normans meget bestemte og omhyggelige Angivelser (sé navnlig hans sidste Artikel) er jeg 

tilböjelig til at legge mindre Vegt paa Bates Angivelse, om at nogle faa af de til hans Raadighed 

staaende Hun-Polycheler (i videre Forstand) havde et simpelt (ikke cheliformt) sidste Fodpar, et Par 

Han-Polycheler cheliformt. En urigtig Bestemmelse af Könnet horer, som man af Willemoés-Suhms 

Fejltagelse vil sé (smlgn. Normans sidste Artikel), ikke til Umulighederne. Det er desuden slet ikke 

noget sjeident, at Decapod-Q'er undertiden har &-Charaeterer i deres Halefodder, noget jeg har set 

baade hos en Thalassina anomala og hos en Astacus fluviatilis; det er jo muligt, at Bate har bestemt 

Könnet efter Halefodderne. 
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Beskrivelserne og Afbildningerne af Munddelene er baade hos Heller og Suhm 

kun lidet tilfredsstillende, ja undertiden er det mig end ikke muligt at forstaa de ærede 

Forff.; endvidere er deres Angivelser overmaade differente, saa at det er mig umuligt al 

gaa ind paa en nærmere Betragtning af disse Dele; jeg kan dog bemærke, at 3. Kebefod 

er af Reptantiernes Typus. 

Antennerne er forsynede med en ikke meget stor Squama. Svoben ret kraftig. — 

Skaftet af Antennulerne er ligesom hos de andre Reptantier kort, uden Torn paa Yder- 

randen af 1. Led. 

Öjenstilkene synes efter Sp. Bates Beskrivelse og Afbildninger at være fastvoksede. 

Halefodderne saavel hos 2 som hos & er vel udviklede. Paa 1. Ring findes et 

lignende Par Halefodder som hos Hom., paa de folgende Par findes et Appendix interna 

paa det indre Blad, paa 2. Par hos & tillige et Appendix masculina. 

Skjoldet er meget sterkt fladtrykt. Af Furerne er e dyb, tverlobende. Der findes 

en smal Lengdekam paa Skjoldet afbrudt af ¢ (smlgn. Nephrops). — Rostrum synes mig 

nöje at slutte sig til Palin. vulgaris’: meget bredt, meget kort; Tornen a godt udviklet; 

y ligesaa, med en Række Torne efter sig. — Rostrum dækker Öjnene. 

Halen er flad. 1. Rings Epimerer mangler (W.-S.). 7. Segment er spidst i Enden. 

Gellerne er «büschelförmig» (Heller), altsaa formodenlig som hos Hom. og Loricaterne. 

At Polycheles hører til Gruppen Reptantia er utvivlsomt (Halens Epimerer, 

3. Kebefod, Antenner, Antennuler, I. Halefod, Skjoldet). Imellem disse staar den endvidere 

efter de foreliggende sparsomme Data (Geller etc.) at dømme nærmest ved Homariderne og 

Loricaterne. Af disse synes den dernæst i det hele at staa Loricaterne nærmest, om end 

nogle Punkter mere peger hen paa Homariderne (Chela paa I.—III. Fodpar, Squama etc.). 

Den specielle Affinitet med Loricaterne viser sig ved Thoraxfodderne I og V (sé ovenfor), 

ved Halefodderne af 2.—5. Par, ved Rostrum. 

Da Polycheles ikke kan betragtes som nogen ligefrem Overgangsform fra Homarider 

til Loricater bliver Stamtavlen, hvis ovenstaaende Betragtninger er rigtige, folgende: 

Seyllariner 

Palinurus 

Polycheles 

Homarider. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6, Række, naturvidensk. og math. Afd I. 2. 13 
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Det turde her vere Stedet til at omtale de merkelige Larveformer, som man 

har kaldt: 

Amphion. 

At disse Former er Larver, kan der næppe vere Tvivl om; i det mindste viser 

ogsaa de ældste af de mig foreliggende, ligesom ogsaa af dem, Claus!) har beskrevet, i deres 

Antenners og Halefodders Tilstand fuldkommen afgörende Larvecharacterer. At Willemoés- 

Suhm?) skulde have set könsmodne Øer, tillader jeg mig foreløbig at betvivle; Dohrns 

Angivelse om könsmodne ?’er har allerede Claus?) kritiseret”). — Jeg vil dernæst forsøge 

ved en Betragtning dels, og vesenligst, af mine egne Undersøgelser, dels af de i Litteraturen 

foreliggende Angivelser, at henfore Amphion til et könsmodent Dyr, idet jeg paa den ene 

Side sammenligner den med Penæiderne, paa den anden Side med Loricaterne og Poly- 

cheles; til Penæiderne har Claus henfort den; jeg er tilbôjelig til at henføre den til 

Polycheles. 

Det første bekendte Stadium, som er bleven beskrevet (af Dohrn®) og Claus®), har kun 

to Par Svommefodder, anden og tredje Kebefod; 1. Kebefod er — meget afvigende fra 

Penæide-Larvernes paa samme Stadium — allerede uddannet som Mundlem’); ogsaa hos 

Phyllosoma er 1. Kæbefod aldrig Svommefod. Af Thoraxfodderne er kun det første Par 

anlagt, af Halefodderne er 6. Par vel udviklet; ogsaa dette: at 6. Par Halefodder er ilet 

Thoraxfodderne saa stærkt forbi i Udvikling, er Penziderne ganske fremmed. Hertil kommer, 

at Halen løber spidst til, medens den hos Penæiderne er bred og dybt gaffeldelt paa et 

tilsvarende Stadium. 

Det Stadium, som jeg selv har undersøgt (omtrent det samme, som Claus®) har 

afbildet), udmærker sig ved at besidde 6 Par Svommefodder, nemlig 2. og 3. Kebefod og 

Thoraxfodderne I—IV. — De udviklede Thoraxfodder udmerker sig ved at 2. Led — ligesom 

hos Phyllosomerne — er meget langt, og ved at Exopoditen, ligeledes i Overensstemmelse 

med Phyllosoma, er lille i Forhold til Endopoditen; i begge Henseender fjerner Amphion 

sig fra Penæide-Larverne paa samme eller lignende Stadium (Euphema, Cerataspis). Paa 

ingen af Thoraxfodderne findes en Chela. — V. Thoraxfod er ganske kort; hos Penæide- 

!) Crustaceen-System. 

?2) Ann. Mag. Nat. History, 4. S. Vol. 17, 1876, pag. 162. 

SER er 

1) Selv om Dohrn virkelig har set en Æggestok og W.-S. Testes, er dermed endnu aldeles ikke afgjort, 

at deres Dyr har været konsmodne. — Iøvrigt viser Dohrns Figur af en Halefod evident, at hans 

Amphion var en Larve. 

) Zeitschr. f. wiss. Zoologie 20. 

Je: 

7) Ikke meget afvigende fra 1. Kæbefod i det følgende Stadium (Fig. 202). 

) Crust.-System, Tab. VIII, Fig. 8. 

a 
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Larverne staar denne Fod aldrig saa langt tilbage i sin Udvikling for de andre, medens vi 

som bekendt hos Phyllosomerne i et meget pregnant optrædende Udviklingstrin finder det 

samme. — Förste Kebefod (Fig. 202) er noget abnormt bygget; Lac. interna mangler 

nemlig ganske; derimod er Lac. media godt udviklet; Lac. externa treleddet; Epignathen 

meget lille. — Anden Maxille (Fig. 201) er derved skarpt adskilt fra Penæide-Larvernes 

(Euphema, Cerataspis), at ethvert Spor til Leddeling paa den distale Del af Endognathen 

(Palpen) aldeles mangler, medens der hos hine findes en ret tydelig Leddeling; Lac. 

interna er uklovet; de to Lobi af Lac. externa er smalle. — Paa Antennerne findes en 

stor Squama, som rager langt ud over Skaftet; paa sin ydre Side har den en Spina; Tuber- 

culum vender nedefter, ikke som hos Penæiderne indefter. — Paa Antennulerne mangler 

den for Natantia saa characteristiske Spina paa Yderranden af 1. Led; Lugtehaarene paa 

den ydre Svobe sidder ner ved Spidsen (= Phyllosoma), medens de hos Penæiderne (og- 

saa hos Euphema) findes ner ved Basis af samme. — Der findes Halefodder paa 

1.—6. Ring; 2.—5. Par (Fig. 2034) er tobladede, det indre Blad med et lille Appendix 

interna; förste Par (Fig. 203) er énbladet, men fra Skaftet udgaar derhos en lille indre 

Proces"), der dog ikke er indleddet, og som jeg ikke kan betragte som et andet Blad; 

disse Halefodder er — ligesom Antenne-Svoberne — embryonale, næsten uden, eller dog 

kun med nogle faa spæde, Börster; Appendix uden Kroge. — Skjoldet er som bekendt 

fladt; der findes foran i Midtlinjen en lav Kam, som er forsynet med én fortil rettet Torn 

noget bagved Skjoldets Forrand. Et Rostrum synes at mangle; men Skjoldets Forrand 

springer frem og dækker over Ojeringen saa vel som over en Del af 1. Led af Öjenstilken. 

I Skjoldet findes den samme forgrenede Lever som hos Phyllosoma. — Halen er ikke 

sammentrykt, et Rejeknek ikke tydeligt, Epimererne endnu ikke udviklede; sidste Haleled 

spidst, i Spidsen forsynet med to bevægelige Torne. — Over mp,, !.—IV. Thoraxfod findes 

en lidet udviklet Gælle ?). 

Af det her givne vil det sikkert ganske klart fremgaa, at Amphion ikke er en 

Penæide-Larve; en Række Facta, saaledes Existensen af et App. interna paa Halefodderne, 

Mangel af Spina paa Antennulerne, Lugtebörsternes Plads, Tuberculums Stilling etc. etc. 

taler afgörende derimod. 

Derimod turde det vere blevet ligesaa tydeligt, at en Rekke Kendsgerninger viser, 

at Amphion er virkelig beslegtet med Phyllosoma. En Henforelse til selve Loricatgruppen 

er imidlertid af nærliggende Grunde umulig*); vi maa altsaa søge imellem de med Loricaterne 

1) Hos et lidt yngre Stadium er Antenne-Svoberne mindre, sidste Thoraxfod slet ikke tilstede, og den 

omtalte Proces existerer ikke. 

2) Dohrn angiver kun 4 Geller (Z. f. wiss. Zool. 20). 

5) Palinurellus skulde da være den eneste, der kunde vere Tale om; men den er dog ikke saa afvigende 

fra de andre Loricater, at man ret vel kan antage en saa stor Forskel mellem Larverne; og Amphions 

colossale Squama taler bestemt derimod. 

13* 
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beslegtede Former; og da Homariderne ligeledes af nerliggende Grunde (jeg vil blot minde 

om Bygningen af 2. Maxille!)) er udelukkede, har vi kun — Polycheles tilbage, hvis 

Amphion overhovedet tilhorer en Form, som er kendt i könsmoden Tilstand. 

Jeg vil ikke undlade at indromme, at Henforelsen af Amphion til Polycheles har et 

vel hypothetisk Anströg. Ti Polycheles er hidtil kun lidet tilfredsstillende bekendt, og jeg 

er uheldigvis ikke i Stand til at udfylde Lacunerne. Men jeg kan dog fremhæve folgende 

Lighedspunkter mellem Amphion og Polycheles: Polycheles har ligesom Amphion et 

tilspidset 7. Haleled; Polycheles — ialfald nogle Arter — har ligesom Amphion en med frem- 

efter rettede Torne forsynet Lengdekam i Skjoldets Midtlinje; Skjoldet er meget 

fladtrykt hos begge; Øjnene hos Polycheles er dækkede af Skjoldets Forrand?); 

Antennernes Squama er vel udviklet; Halefodderne af 2.—5. Par er ligesom hos Amphion 

forsynede med Appendix interna. — Maaske vil man sige: men hvor er Polycheles’ Klosakse? 

Klosakse plejer jo at anlægges tidlig. Dette sidste er rigtigt; men jeg er saa heldig at 

kunne anfore en Undtagelse. Hos en fuldkommen utvivisom, temmelig langt avanceret 

Eukyphot-Larve (i Mysis-Stadiet) har jeg kun fundet Spor til Chelæ, ja hos nogle Individer 

end ikke dette; Reglen er altsaa ikke uden Undtagelser, og efter min Opfattelse er Amphion 

en af disse. — Jeg kan saaledes ikke andet end som Resultat for atter og atter gentagne 

Betragtninger opstille det som sandsynligt, at Amphion er Larven til Polycheles. 

VI. Thalassiniderne. 

Blandt de nulevende Thalassiner staar Slegten: 

Axius 

afgjort Homariderne nærmest. Jeg vil af denne Slægt først omtale Axius princeps n. sp.®), 

som jeg ved Hr. Etatsraad Steenstrups Liberalitet har haft Lejlighed til at undersoge. 

1) Af samme Grund er straks Thalassinerne, den eneste Gruppe, som der endnu kunde vere Tanke 

om at drage med ind i Sammenligningen, udelukket. 

2) Se Spence Bate (I. c.). 

3) Denne smukke og anselige Form (afbildet Fig. 214—217 i naturlig Størrelse) adskiller sig let fra de 

hidtil bekendte (Axius stiryachus, A, plectorhynchus Strahl [Monatsber. d. Berl. Akad. 1861], A. biser- 

ratus og glyptocereus Martens [Monatsber. d. Berl. Akad. 1868], A. serratifrons A. Milne Edw. [Journ. 

d. Mus. Godefroy IV. 1873], A. nodulosus Meinert [Naturh. Tidsskr. 3. R., 11. B. 1877], A. Gundlachi 

[Martens; sé nedenfor]); som let iöjnefaldende Mærker vil jeg fremhæve Klosaksenes rige Besætning 

med lange Haartotter, de lange Fingre, den korte Carpus, men henviser iøvrigt til ovenstaaende 

Bemerkninger samt til Figurerne. — Arten er fra Wladiwostock. 
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Thoraxfodderne. I. Par (höjre meget större end venstre hos det foreliggende 

Exemplar) er langt kraftigere end de folgende; V. Par langt tyndere og svagere end de 

andre. Paa alle Fodderne er 2. og 3. Led sammenvoksede, noget vi genfinder hos alle de 

folgende. 2,— 3. Led kortere end hos Hom. — En Epipodit findes (~ Homarus) paa 

1.—IV. Par, men den er mindre end hos Hom. — I. og Il. Par er forsynede med vel ud- 

viklede ægte Klosakse; paa IE (og IV.) mangler derimod ethvert Spor til en Chela. Paa 

V. Par findes en lignende ufuldkommen Chela som hos Homarus; derhos er ogsaa Leddet 

6—7 paa samme Fodpar (= Hom.) uden bestemt Drejningsakse. — Ledföjningen paa I. Par 

skal jeg omtale ved Thalassina. 

Tredje Kebefod ligner særdeles meget Homarus’. Overensstemmelsen gaar til 

Finesser; saaledes er Crista dentata paa 3. Led fortil trukken ud i en kort Spids, som vi 

ligeledes finder hos Homarus (men f. Ex. ikke hos Palinurus).. — Exognathskaftet er 

neppe saa langt som 3. Led, Svoben er rettet fremefter. — En lignende Epignath som 

paa Thoraxfodderne. 

Anden Kebefod (Fig. 30) næsten ganske som Homarus’: 4. og 7. Led som hos 

denne; Epignathen vel udviklet; Exognath-Svoben rettet fremefter; Skaftet er baade i 

Modsætning til Astacus fluviatilis’ og de andre Thalassiners meget kort, kortere end 4. Led. 

Förste Kebefod (Fig. 52). Lac. externa er ligesom hos Hom. 2-leddet, men 

tynd og kun omtrent saa lang som Lac. media; dens Inderrand er noget fjernet fra denne. 

Lac. interna er lidt lengere end hos Hom. — Exognath-Skaftet ligner Homarus’, men 

Svoben er meget kort og uleddet. 

Anden Maxille (Fig. 87) udmærker sig ved, at den indre Rand af den proximale 

Lobus af Lac. interna er flere Gange saa lang som den anden Lobus’. (Smlgn. Astacus.) 

Förste Maxille (Fig. 111) slutter sig paa den ene Side nöje til Homarus’, paa den 

anden Side til de efterfolgendes. Palpen stemmer ganske med Homarus’; den er lang, to- 

leddet, Spidsen er rettet udefter og fremefter. Derimod afviger Lac. interna meget fra 

Homarus’, navnlig ved den lange Inderrand (smlgn. Astacus); sé iøvrigt Fignrerne. — Exo- 

gnathen er lidt större end hos Homarus. 

Mandiblen. Palpen (3-leddet) ganske som hos Homarus. Den skærende Del er 

i Forhold til den tyggende stærk; den er forsynet med en svag Tand omtrent paa Midten; 

ellers uden Indsnit. 

Antennerne. ‘Tuberculum vender nedad og noget udad; den forreste Ende af 2. 

Led ligger omtrent ligesaa langt fortil som den forreste Ende af 3. Led (hos Homarus ligger 

dettes Forende betydelig nærmere den distale Ende af Skaftet, end 2. Leds Forende går det). 

Bevegeligheden mellem 1. og 2. Led större end hos Homarus. — Squama er langt mindre 

end Homarus’, præsenterer sig næsten blot som en bevægelig Torn. — De to distale Led 
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forholdsvis længere end hos Homarus. — Det er characteristisk for Antennen som Helhed, 

at den er langt svagere end hos Homarus. 

Antennulerne. Skaftet forholdsvis omtrent ligesaa langt som hos Homarus. — 

Haarfuren paa den ydre Svøbe som hos denne. — Svøberne omtrent af Skjoldets Længde. 

Cornea er lille, ikke saa bred som den proximale Ende af sidste Led; 1. Led 

dækket af Rostrum. 

Halefødderne er mærkelige. Der findes nemlig i Modsætning baade til Hom. og 

Astacus et Appendix interna paa 2.—5. Halefod, og dette Appendix er ligesom hos 

Eukyphoterne forsynet med Krogbörster i Spidsen. Herom mere senere. — Paa 2. Par 

hos à findes desuden et Appendix masculina. 1. Par hos & (2 har jeg ikke set) ligner 

Thalassinas (sé nedenfor), er ligesom dennes forsynet med nogle faa Kroge paa den indre Rand. 

— Kun den alleryderste (distale) Del af det ydre Blad af 6. Par Halefødder er sondret fra 

det øvrige ved en Ledföjning ligesom hos Hom.; den samme Række Torne som hos denne. 

Skjoldet (Fig. 137—137a). Rostrum er kortere (hos Homarus længere) end An- 

tennulernes Skaft, med 3 Par Torne ligesom hos Homarus. Tornen a fortsætter sig paa 

hver Side med en lay Kam; mellem disse endnu to andre lignende Kamme; de samme 

findes som Torn- Rækker hos Nephrops. — Furerne i det vesenligste som hos Homarus, 

dog i det hele mindre stærke; bi er sondret fra b, derimod løber b og e sammen; a mere 

fjærnet fra e end hos Homarus. — Skjoldet sammentrykt. 

Halen. Epimererne ikke saa höje som hos Homarus; 2. ligesom hos Hom. len- 

gere end de folgende. — Sidste Led svagt afrundet for Enden, iøvrigt for- og bagtil lige 

bredt. Den samme Torn i Yderranden som hos Homarus (og Astacus). 

Gellerne. Hver Gellestamme er forsynet med 2 Rækker meget smalle Blade: de 

hos Homarus tilstedeværende talrige Gælletraade er bleven stærkt reducerede i Tal, og er 

bleven fladtrykte. — Gelletallene kan jeg desværre ikke nöje opgive, da jeg ikke kunde 

ganske ofre det eneste foreliggende Exemplar; dog kan jeg oplyse, at ialfald nogle af 

Epipoditerne bar en Gelle !). 

I det herværende Museum findes to Exemplarer af en Axius-Art, der i flere 

Henseender afviger fra A. princeps og nærmer sig til de andre Thalassiner, navnlig tydelig 

til Gallianassa. Denne Form er aabenbart identisk med den, som v. Martens har beskrevet 

') Smlgn. Huxleys Angivelser for Axius stirynchus i «Classific. of Crayfishes» (Proc. Z. S. 1878, 

pag. 778). 
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som «Callianidea» Gundlachi!). Da jeg desværre ikke kan disponere over Materialet, kan 

jeg kun anføre lidet. — Thoraxfodderne af I. Par har kortere Fingre end hos princeps 

(hos denne Art er de baade paa höjre og venstre Fod længere end Haanden); derimod er 

5. Led (Carpus) længere, om end lidt kortere end hos Callianassa. II. Par har en Form, 

der mærkelig stemmer overens med Callianassas (sé v. Martens Figur). Paa Ill. Par er 6. Led 

sammentrykt (= Callianassa), noget der kun i meget ringe Grad er Tilfældet hos princeps. — 

Skaftet paa 3. Kebefods Exognath lidt kortere end 3. Led; Crista dentata som hos prin- 

ceps; Skaftet af 2. Kæbefods Exognath ikke lidet kortere end 4. Led. Förste Kæbefod 

har en vel udviklet Lac. externa (omtrent som princeps); ogsaa Exognathen som hos 

princeps. Mandiblens skærende Del takket i Randen (smlgn. Thalassina, Callianassa), 

men den knusende Del omtrent som hos princeps. — 4. Led af de ydre Antenner langt 

(= princeps). Squama ret vel udviklet, maaske endog lidt bedre end hos princeps. — 

Halefoddernes Blade er langt bredere end hos princeps; der findes et Appendix interna, 

som er længere end hos Callianassa, men kortere end hos princeps?). Det ydre Blad paa 

6. Halefod mangler Articulationen; det indre Blad kortere end det ydre (hos A. princeps er 

de omtrent éns store). Furen € ligger betydelig længer tilbage end hos princeps (smlgn. 

Callianassa); Furen a temmelig langt fra e, ingen Linea thalassinica (sé Thalassina ete.). — 

Halens Epimerer er kortere end hos princeps; sidste Haleled bredere end langt (= Callia- 

nassa og Gebia, i Modsætning til A. princeps). — Hos den foreliggende & mangler 1. Par 

Halefodder, og der er intet Appendix masculina paa 2. Par. 

Til Axius slutter sig Slegten: 

Thalassina, 

der er betydelig mere afvigende fra Homariderne end hin. 

Thoraxfodderne. Der findes en lille Epipodit paa 1.—IV. Thoraxfod. I. og Il. 

Par er subcheliformt; Fingrene paa I. Par kortere end Haanden (navnlig paa den større 

Fod”) (smlgn. Axius-Arterne); 5. Led paa samme Par er temmelig kort. 6. Led paa Il. Par 

er stærkt sammentrykt, paa Ill. og IV. Par er det mindre, men tydelig, sammentrykt. V. Par 

1) Henforelsen af denne Form til Callianidea er urigtig; den af Prof. v. Martens selv opstillede Art Axius 

glyptocereus staar iøvrigt «Callianideas Gundlachi meget ner. — De Axius’er, jeg selv har set 

(princeps mihi, biserratus Mart., nodulosus Mein., glyptocercus Mart, plectorhynchus Strahl, Gund- 

lachi [Mart.]), falder i to Grupper, af hvilke de tre förste danner den ene, de tre sidste den anden; 

til den förste slutter sig endnu Axius serratifrons A. M.-Edw. 

*) Martens har oversét Appendix interna, ellers er hans Figur af Halefoden god. 

3) Som snart er den höjre snart den venstre. 
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mangler ganske Chela; det er kun lidet kortere end IV. Paa I. Par er den nedre Rand 

af 2. + 3. Led forsynet med en Bremme lange Börster; det samme er Tilfældet med Over- 

randen af 5.—7. Led af Il. Par samt med Underranden af 4.—6. Led af samme. Ganske 

lignende Forhold findes iøvrigt hos Axius. 

Ledaksen 6—7 paa I. Par er hos Thalassina, ligesom hos alle andre mig be- 

kendte Thalassinider, meget ejendommelig modificeret i Sammenligning med Homarus. Den 

danner med Ledakse 5—6 spidse og stumpe Vinkler, som dog ikke afviger meget fra 90°; 

men de spidse Vinkler svarer til stumpe hos Homarus og omvendt: den Ende af Led- 

aksen 6—7, som hos Homarus peger opad, er her rettet udefter og endog lidt nedefter. 

Heri stemmer alle andre mig bekendte Thalassinider med Thalassina. 

Endvidere er den Ende af Ledakse 5—6, som hos Homarus viser opad og lidt 

indad, her rettet opad og udad; dette beror ikke paa en Forandring af Ledakse 5—6 i 

Forhold til 4—5, men paa, at Ledakse 4—5 er flyttet i Forhold til 3—4 saaledes, at dens 

indre Ende er drejet opefter. — Ganske som Thalassina forholder sig ogsaa i denne Hen- 

seende Gebia; hos Axius og Callianassa derimod peger Ledakse 5—6 opefter, om end 

den indre Ende af Ledakse 4—5 er drejet lidt opefter i Sammenligning med Homarus. 

Tredje Kæbefod. Exognathens Skaft er betydelig længere end 3. Led; Svøben 

udgaar under en ret Vinkel fra Skaftet, saaledes at dens Spidse er rettet indefter. — Epi- 

gnathen er mindre end hos Axius. 

Anden Kæbefod (Fig. 31) er noget forskellig fra Axius'. Exognathens Skaft rager 

ud over den sammenbåjede Endognath; Svøben forholder sig som paa 3. Kæbefod. — 

Epignathen er næsten rudimenter. 

Förste Kebefod (Fig. 53). Lac. interna er meget stor, omtrent af Længde med 

Lac. media. Lac. externa er ligesom hos Axius to-leddet, omtrent saa lang som Lac. media. 

— Exognathen mangler, i Modsetning til Axius, Svobe og er kortere end Lac. externa. — 

Epignath mangler. 

Anden Maxille. De to Lobi af Lac. interna som hos Axius. — Paa den bageste 

Ende af Exognathen findes hos Axius et eneste, meget tykt, forlenget Haar; paa samme 

Sted findes hos Thalassina flere meget lange Haar"). 

Förste Maxille. Palpen som hos Axius to-leddet, men det distale Led meget 

kort. — Lac. interna som hos Axius. — Exognathen meget lille. 

Mandiblen. Den skærende Del er forsynet med flere Tænder (analogt med Astacus 

fluv., flere Eukyphoter); den «knusende» Del er sterkt sammentrykt, takket paa sin 

skarpe Rand. 

Antennerne. Den forreste Ende af 2. Led ligger ikke saa langt fremme som 

1) Analogt hos Caridina. 
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hos Axius; derhos er de to distale Led kortere end hos denne, om end længere end hos 

Homarus; kun ringe Bevægelighed mellem 1. og 2. Led. Hele Antennen ligesom hos 

Axius lille i Sammenligning med Homarus’. — Squama fattes"). — Tuberculum ligger som 

hos Axius. 

Antennulerne. Skaftet omtrent '/7 af Skjoldets Længde; ogsaa Svøberne kortere 

end hos Axius; Haarfuren paa den ydre Svøbe som hos Axius. 

Ojnene. Cornea meget lille, dens Diameter langt mindre end Diametren af den 

proximale Ende af sidste Led af Öjenstilken. — Ligesom hos Homarus og Axius er I. Led 

af Ojenstilken dækket af Rostrum. 

Halefodderne. Hos & er første Par ligesom hos Hom. og Axius énbladet, Bladet 

er paa sin indad og bagud vendende Flade excaveret, derhos (= Axius) forsynet med nogle 

Kroge paa Inderranden. 2.Par hos & er forsynet med det sædvanlige Appendix masculina, 

men derhos med et meget lille, men krogbesat Appendix interna. 3.—5. Par mangler 

Appendix interna, er svage, deres Blade lange og smalle. — Det eneste Blad paa 1. Par 

hos 2 er kort, simpelt”); de folgende Par er to-bladede, uden Appendix interna. 

6. Par Halefodder er abnormt bygget; Bladene er saa smalle, at man her næppe 

kan tale om en Hale-«Vifte». — Det ydre Blad uden Articulation. 

Skjoldet (Fig. 138—138a) er forsynet med et kort tandlost Rostrum; der findes 

de samme 4 Kamme paa Regio gastrica som hos Axius. Regio gastrica (bagtil begrænset 

af e) er langt mindre end hos Homarus; det samme gælder forresten Axius, men i mindre 

höj Grad. — Af Furerne er d meget tydelig, b og bi adskilte; a er delvis tydelig og ligger 

ikke langt fra e; en kort, foroven af en Række Torne og Börster begrænset, Fure er ejen- 

dommelig for Thalassina. — En hos Axius ikke optredende Fure lober fra Skjoldets Bagrand, 

bagtil tet ovenfor Furen a, fortil i Furen d. Bagtil er den forbunden med sin Genbo ved 

to tværlebende lignende Furer, som kun findes hos Thalassina, medens Lengdefuren selv, 

som jeg vil kalde Linea thalassinica, ogsaa findes hos Gebia og Callianassa. 

Paa Halen er Epimererne 2—6 yderst korte; paa I. Ring mangler de ganske. — 

Anus ligger omtrent i Spidsen af sidste Led. 

1) Strahl (Monatsber. d. Berl. Akad. 1861) angiver, at der findes en Squama hos Thalassina; maaske 

har han taget Menisken for Squama; ialfald har jeg, trods lang Sogen og det paa et stort Exemplar, 

ikke kunnet finde nogen Squama. 

*) Den største af de af Steenstrup-Lütken (Mindre Meddelelser etc. I. Om Thalassina anomala, i 

Vidensk. Meddelelser fra Naturh. Foren. 1861) undersogte Hunner viser den samme Bygning af 1. Par 

Halefodder som d; hvilket utvivlsomt er en Abnormitet; hos Astacus fluv. har jeg hos en enkelt 

fundet noget ganske tilsvarende. — Jeg gor denne Bemærkning paa Grund af, at det aabenbart er 

dette Factum, som har givet Forff. Anledning til den, som jeg tror, ikke rigtige Bemærkning, at 1. 

Halefod har «samme eiendommelige, næsten skeedannede Form» hos bægge Kon. — Andet Par var 

forovrigt normalt. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Rekke, naturvidensk. og mathem. Afd. I. 2. 14 
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Gellerne er forsynede med en Del cylindriske Traade, dog i mindre Antal end 

hos Homarus. Men de udmærker sig ved at flere eller færre af Traadene er flad- 

trykte, bladformige?). Da næsten alt tyder paa, at Thalassina directe maa afledes fra 

en Axius, maa jeg tyde denne Genoptreden af Gælletraade som et atavistisk Phænomen. 

Gelletallene er folgende; over: 

V: 0 Geller. 

IV: 2 fra Ledhuden, ingen fra Pleuron, ingen fra Epipoditen. 

Wis = NV: : 

Il: 2 fra Ledhuden, ingen fra Pleuron, 1 fra Epipoditen. 

is = Ill 

MP OUR 

Mp,: I fra Ledhuden, I fra Epignathen?). 

lalt 15 Geller. 

Fra en med Thalassina nöje beslegtet Form maa Slegten: 

Gebia °) 

antages at vere udgaaet. 

Thoraxfodderne. I. Par kraftigere og længere end II., dog er Forskellen mindre 

end f. Ex. hos Homarus; de folgende Par er nogenlunde éns lange (I > II > ME > IV < Y). 

— Epipoditer mangler ganske. — Paa I. og V. Par en ufuldkommen Chela. — Behaaringen 

paa Benene omtrent som hos Thalassina. — Ledakserne, sé denne. 

Tredje Kebefod. Crista dentata fattes. — Exognathens Skaft er saa langt som 

den ydre Rand af 3. Led, lenger end den indre; Svoben er kort, rettet fremefter og ind- 

efter. — Der findes en rudimenter Epignath. 

Anden Kebefod (Fig. 33). Exognathens Skaft omtrent saa lang som den sammen- 

böjede Endognath (smlgn. Thalassina og Astacus fluv., Axius); Sveben som paa 3. Kæbefod. 

Epignathen mangler. 

Förste Kebefod (Fig. 54). Lac. interna er (= Thalassina) saa lang som Lac. 

media. Lac. externa er to-leddet og omtrent saa lang som media. Exognathens Skaft 

noget udvidet, Svøben lille. Epignathen mangler ganske (= Thal.). 

1) Hvilket alt de Haan har bemærket. 

*) Huxley angiver (Classific. etc-), at der udspringer to Geller over anden Kæbefod fra Ledhuden, ingen 

fra Epignathen, noget, der efter mine Undersøgelser ikke finder Sted hos nogen Reptant. — Ellers 

stemmer hans Gælletal for Thalassina med mine. 

3) Jeg har navnlig undersøgt Gebia Kttoralis. 
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Anden Maxille. De to Lobi af Lac. interna som hos Axius og Thalassina. 

Förste Maxille. Lac. interna stor, den indre Rand lang (= Axius og Thal.). 

Lac. externa er lille. Palpen er to-leddet, det distale Led (= Thal.) lille. Förste Maxille 

er navnlig udmærket ved at Exognathen (som er ubehaaret) er meget stærkt udviklet (smlgn. 

Caridina, — Analogi). 

Mandiblen. Den indre Rand af den skærende Del er ligesom hos Thalassina 

tandet, men kortere end denne. — Den tyggende Del er meget smal, men dog bredere end 

hos Thalassina og ikke tandet. 

Antennerne. Skaftet er meget sammentrykt. Tuberculum vender nedad og lidt 

udad; 2. Led temmelig langt, Forenden ligesaa langt fremme som Forenden af 3. Led 

— Axius); Menisken tilstede; Squama lille, men tydelig. 

Antennulerne. Sidste Skaftled temmelig langt; 1. Led naturligvis uden Torn 

paa Yderranden. Paa den ydre Svobe findes de sædvanlige Sansehaar ner Spidsen. 

Cornea er ligesom hos de andre Medlemmer af Gruppen lille. — Ojenstilkens 1. 

Led dekket af Rostrum. 

Halefodderne. Hos Qer1. Par lille, énbladet, hos d mangler det ganske. 2.—5. 

Par er éns hos begge Kon (altsaa mangler Appendix maseulina paa 2. Par); der findes paa 

hver Fod et stort Yderblad og et mindre Inderblad, bægge temmelig brede; intet Spor til 

Appendix interna. — 6. Par har et lille Inderblad og et længere Yderblad, begge temmelig 

brede; det ydre Blad mangler Articulation. 

Skjoldet (Fig. 140) er forsynet med et lille fladt, paa Siderandene med nogle korte 

Torne forsynet, Rostrum. Der findes de samme Furer som hos Thalassina; a er længere 

fjærnet fra e end hos denne; bi forener sig med a ligesom hos Axius; ved deres Forenings- 

punkt gaar en lille Fure nedefter (be), som er særegen for Gebia. — Fra den bageste Ende 

af a løber en Fure (Linea thalassinica) fremefter, som ophører der, hvor den støder paa €. 

— De samme 4 Kamme paa Regio gastrica som hos Thal. og Axius, de to midterste dog 

mindre tydelige. 

Halen er i Forhold til Skjoldet lang (= Thalassina, mindre hos Axius); Epime- 

rerne nesten rudimentere. — Det sidste Haleled er kort og bredt (noget bredere end 

langt), uden Torn paa Yderranden. 

Gellerne. Hos Gebia littoralis finder jeg to Rækker næsten cylindriske Traade 

paa hver Gelle'). Tallene er over: 

') De Haan siger (pag. 146), at Gællerne bestaar «e laminis perangustis in Gebia littorali, . . . . . 

dilatatis in Gebia majore» ... . 

14* 
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V0: 

Il: >) 2 Geller fra Ledhuden. 

Mp,: 0. 

lalt 10 Geller. 

Slægten: 

Callianassa !) 

slutter sig i flere Henseender nermere til Thalassina og Gebia, i enkelte andre til Axius 

(Chela paa Thoraxfodderne, Epignathen paa 1. Kæbefod, Appendix interna paa Halefodderne, 

visse Punkter i Skjoldet), men fjerner sig atter i andre sterkt fra dem alle tre. 

Thoraxfodderne af I. Par udmærker sig ved den meget ‚ringe Bevegelighed 

mellem 5. og 6. Led (ogsaa hos de andre Thalassinider er den langt mindre end hos Hom., 

men dog större end hos Callianassa). Ledakse 6—7 ganske som hos Thalassina. — Der 

findes en fuldkommen Chela (ligesom hos Axius) paa I. og Il. Fodpar; V. Par har en lille 

Chela. Fingrene paa I. Par korte, navnlig paa den store Saks. V. Par er kortere end IV., 

der er forsynet med et Slags ufuldkommen Chela. — 2. og 3. Led altid sammenvoksede, 

3. temmelig langt. 6. Led paa IL—IV. Par sammentrykt. De samme Haarbremmer som 

hos Thalassina og de andre paa I. og Il. Par. — Epipoditer mangler. 

Tredje Kebefod (Fig. 8) er temmelig abnormt bygget. Baade Epi- og Exognath 

mangler. 3. Led er meget fladtrykt: Kanten, som berer Crista dentata, er bleven meget 

stump (smlgn. i Modsætning hertil Brachyurerne); ogsaa 4. Led er bredt. 3. Kæbefod er 

forsynet med et Slags ufuldkommen Chela. 

Anden Kebefod (Fig. 32) har en rudimenter Epignath. Paa Exognathen 

mangler Svoben; Skaftet rager lidt ud over den sammenböjede Endognath. 

Förste Kebefod (Fig. 55) udmerker sig ved at Lac. externa er rudimenter. Lac. 

interna er kortere end hos Thalassina og Gebia, omtrent som hos Axius. Exognath-Sveben 

mangler, Skaftet er bredt, lengere end Lac. media. Epignathen vel udviklet (= Axius). 

') Jeg har af denne Slægt navnlig undersøgt en Art fra Vestindien, som jeg har bestemt som Call. gigas 

(den store Klosaks, som afgiver «gode Artscharacterer», manglede tilfældigvis paa alle mine 3 Exem-, 

plarer, saa at Bestemmelsen ikke er fuldkommen sikker). 
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Anden Maxille (Fig. 85). De to Lobi af Lac. interna som hos de andre 

Thalassinider. 

Förste Maxille (Fig. 112). Palpen to-leddet, det distale Led kort. — Lac. interna 

omtrent som hos Axius. 

Mandiblen ligner næsten ganske Thalassinas; den skærende Del med mange 

Tender, den tyggende meget sammentrykt, tandet. 

Antennerne. Den forreste Ende af 2. Led naar ligesom hos Axius og Gebia 

ligesaa langt fortil som det 3. Leds Forende. Squama meget lille (ogsaa en Meniscus er 

lilstede). De 2 sidste Skaftled lange. 

Antennulerne. Skaftet (navnlig 3. Led) temmelig langt (omtrent !/2 af Skjoldets 

Længde). — Lugtehaarene som sædvanlig. 

Ojenstilkene er fladtrykte; den lille Cornea sidder hos de fleste ikke i Spidsen. 

Halefodderne (Fig. 175—177) hos 21): I. og IL. Par har et smalt Skaft, de fol- 

gende et meget bredt og kort. Paa Il. Par er de to Blade temmelig smalle, det ydre 

segelformigt. Paa de folgende Par er det indre Blad bredt tilheftet, derhos ligesom det 

ydre segelformige, stort og bredt (smlgn. Gebia. Men hvad der især er af Inter- 

esse er, at der her ligesom hos Axius findes et krogbesat Appendix interna paa 

2.—5. Par, hvilket paa 3.—5. Par er meget kort, paa 2. Par lengere. — 6. Par ligner 

Gebias. 

Skjoldet (Fig. 139). Rostrum i Reglen rudimentert?). Den mellem Furen e og 

Skjoldets Bagrand liggende Del af Skjoldet er meget forkortet. Linea thalassinica 

fortsætter sig til Skjoldets Forrand, dens forreste Del løber ligesom hos Thalassina i Furen d. 

lovrigt ligner Furerne mest Axius’; fra d gaar en lille for Callianassa ejendommelig Fure 

nedefter; den ydre Antennes Insertionssted er rykket saa langt opefter, at d istedenfor som 

hos Hom. at lobe ud ovenfor Antennen, her lober ud nedenfor samme (smlgn. Axius); Regio 

hepatica (begrænset af d og b) er yderst lille. — Paa Regio gastrica findes en tydelig Fure, 

som efter min, Opfattelse svarer til den Fordybning, der hos Axius findes mellem de to 

Længdekamme paa hver Side; ellers er Kammene ikke udprægede. 

Paa Halen er Epimererne yderst korte. Sidste Haleled omtrent som hos Gebia. 

Gellerne ligner Axius’: to Rækker smalle Blade paa en Stamme. Tallene er: 

VITO} 

IV: 2 fra Ledhuden. 

IIT: LW 

Il: 

1) Jeg har desværre ikke set nogen à. 

*) Hos Call. elongata findes et kort, spidst Rostrum, 



108 86 

le 

Mp: 

Mp,: 1 rudimenter Gælle!) fra Ledhuden, ingen fra Epignathen. 

— Ie 

Slegten: 

Callianidea 

staar Callianassa meget ner. Jeg har af denne Slegt undersogt en ny Art, Gallianidea 

Steenstrupii?) mihi; da jeg ikke havde fri Raadighed over Materialet, maa jeg ind- 

skrenke mig til faa Bemærkninger. — Thoraxfodderne afviger fra Callianassas ved at 

ogsaa Ill. Par har en ufuldkommen Chela; V. Par subcheliformt. — Tredje Kæbefod er 

mere normal end hos Callianassa, Exognathen har en fremefter rettet Svobe (smlgn. M. E., Hist. 

nat. d. Crust. Tab. 25 bis, Fig. 10). — Ogsaa hos Callianidea findes en rudimenter Squama. 

— Øjnene som sædvanlig hos Callianassa. — 2.—5. Par Halefodder (hos 2) er forsynede 

med et lille krogbesat Appendix interna, som paa dem alle er omtrent af samme Form. 

De merkelige Randtraade, som har givet Anledning til den phantastiske Anskuelse, at 

Callianidea var beslegtet med Squillerne, kan man maaske opfatte som modificerede Rand- 

haar. — Furen e er rykket endnu længere tilbage end hos Callianassa, Linea thalassinica 

findes der kun Spor af. 

En Larve, som er fanget i Atlanterhavet, og hvoraf der foreligger to Exemplarer, 

tilhører, som man af Skjoldets Bagrand, af de to Par Klosakse, af 3. Kæbefod, af Hale- 

foddernes Bygning, af Epimererne paa Halen, kort af hele Bygningen let erkender, en 

Axius. Den ligner i de fleste Forhold den voksne, men adskiller sig ved at have smaa 

ikke (mere) functionerende Exopoditer paa alle Thoraxfodder, ved at vere stor- 

öjet, ved at Halefodderne er kraftigere end hos den voksne. 

1) Oversét af Huxley (I. c.). 

2) Arten adskilles let fra den eneste mig bekendte Art Callianidea typus M. E. ved at Traadene i 

Randen af Halefoddernes Blade hos min Art er simple, hos M. Edwards’ Art derimod 

dichotomisk delte. Da jeg ikke har C. typus til Sammenligning, men maa henholde mig til M. Es 

lille Figur og ikke meget detaillerede Beskrivelse, kan jeg ikke give Oplysning om andre Forskelle 

end denne ene. — Jeg har af min Art set to Exemplarer, bægge fra Vestindien. — Senere har jeg 

i Paris set flere Exemplarer af Callianidea typus, dels fra «Nouv. Irlande», dels fra «Nouv. Zélande»; 

Randtraadene forholdt sig saaledes som M. E. angiver. 
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Sammenligner vi Thalassiniderne med de typiske Homarider, da vil vi 

sikkert efter det anførte komme til den Overbevisning, at vi her har at gåre med en virkelig 

ny Reptant-Type. Jeg vil her erindre om, at Chelæ er indskrænkede til I. og II. Par, at 

Thoraxfodderne er sammentrykte og — navnlig de to förste Par -- forsynede med kraftige 

Haarbræmmer paa Kanterne, at 2. og 3. Led er sammenvoksede, at Epipoditerne er smaa 

(eller mangler); jeg vil minde om det yderst characteristiske Forhold, som Ledakserne paa 

I. Par viser; om Lac. externa paa 1. Kæbefod, Lac. interna paa samme; om 2. Maxille; 

om Lac. interna paa 1. Maxille; om Reductionen af den tyggende Del paa Mandiblen i 

Sammenligning med Homariderne; om den svage ydre Antenne, den lille Squama, om Tuber- 

culum, som er rykket udad; om Cornea, som altid er lille; Appendix interna paa Hale- 

fødderne; det korte Rostrum; de lave (eller rent rudimentære) Epimerer paa Halen; Gellernes 

Bygning og Tal. — Dertil kommer endnu for Flertallet, for de ret typiske Thalassiner, 

saadanne Characterer som det lille distale Palpeled paa 1. Maxille, det uarticulerede ydre 

Blad paa 6. Halefod, Linea thalassinica paa Skjoldet. — Alt i alt kan man ikke benægte, 

at jo Thalassinerne, trods saa skönne Overgangsformer!) som Axius princeps paa den ene 

Side, Astacus paa den anden, danner en skarpt udpræget Reptant-Type. 

Det turde her vere Stedet at berore den merkelige Optreden af et Appendix interna 

hos Axius og de andre. Man erindrer, at vi hos Penæiderne intet saadant fandt, at heller 

ikke Homarus viste noget saadant, at endelig heller ikke Astacus*), — der vel ikke er nogen 

directe Overgangsform, men dog utvivlsomt, naar man da overhovedet staar paa Udviklings- 

theoriens Standpunkt, maa antages at vere udgaaet fra en Overgangsform mellem de typiske 

Homarider og Axius, — at heller ikke den har Appendix interna. Betragter man dets 

Optreden hos Axius i Lyset af disse Facta, kan man ikke betvivle, at vi jo her staar for 

et atavistisk Phenomen. Interessant er overhovedet den lunefulde Optreden af Appendix 

interna (smlgn. Eukyphoter, Loricater). 

Betragter vi Thalassinerne i det enkelte, da er det ganske aabenbart, at Axius, og 

da navnlig — ialfald af dem, jeg har haft Lejlighed til at undersøge — Axius princeps 

staar Homariderne nermest. Alle de andre her betragtede Slegter slutter sig nu nermere 

sammen (Mandiblen, Linea thalassinica, de rudimentære Epimerer, den store Hale), men 

kløver sig atter ud i 2 Grene: Callianassa + Callianidea, Thalassina + Gebia. Skemaet for 

Thalassinernes Afstamning bliver derfor: 

1) Det tor vist iøvrigt fastslaas, at selv nok saa tydelige Overgange mellem to typisk udprægede Grupper 

ikke kan medfore, at de slaas sammen. 

2) Heller ikke de mere primitive Astacus-Former (Australien, Brasilien) har Appendix interna. 
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Callianassa Thalassina 

Callianidea Gebia 

Axius 

Astacus 

Homaro all. 

VII. Anomala. 

Gruppen Anomala i den af de Haan givne Begrænsning er særdeles naturlig. Den 

deler sig — ligeledes meget naturlig — i tre mindre Afdelinger, Paguroiderne, Hip- 

perne og Galatheerne. 

a. Paguroiderne. 

Til denne Gruppe regner jeg ikke blot Pagurus, Coenobita og Birgus, men 

tillige Lithodes og de med denne beslægtede Former. Vi vil begynde med at betragte: 

Pagurus Bernhardus. 

Thoraxfoddernet). 2. og 3. Led sammenvoksede. I. Par langt sværere end de 

folgende. I. og V. Par forsynede med en ægte Chela, de andre mangler Chela. — Led- 

akserne paa I. Par ligner mere Homarus’ end Axius’, men er ogsaa i Sammenligning med 

hins sterkt modificerede: Ledakse 5—6 danner med 4—5 meget spidse og stumpe Vinkler; 

de to Ledakser er næsten parallele. Ledakse 6—7 danner med 5—6 spidse og stumpe, 

Vinkler, som dog ikke afviger meget fra 90°; de spidse Vinkler svarer til de spidse hos 

Homarus og omvendt (altsaa modsat Axius og de andre Thalassiner). Ligesom hos Axius 

) I< NW >IvV=Vv. 
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er Bevægelsen i Ledföjningen 5—6 mindre end hos Homarus. — De to bageste Fodpar, 

som bægge tjæner til at holde Dyret fast i Skallen (det V. desuden til at bevæge Vandet i 

Gellehulen), er meget korte. — Epipoditer mangler. 

Tredje Kebefod (Fig. 9). Epignathen mangler. Exognath-Skaftet saa langt 

som 3. og 4. Led af Endognathen tilsammen; Svoben rettet sterkt indefter (i Analogi 

med Thalassina og Crangon). — 3. Led er kort, forsynet med en Crista dentata; imellem 

dette Led og 4. stor Bevægelighed. 5.—7. Led er tilsammen længere end de foregaaende 

(længere end hos Axius, meget længere end hos Homarus). 

Anden Kebefod. Epignathen mangler. Exognathens Skaft rager lidt ud over 

den sammenböjede Endognath; Svoben som paa 3. Kebefod. 

Förste Kebefod (Fig. 57). Lac. interna er knap saa lang som hos Axius prin- 

ceps; Lac. media er ligesom hos Thalassinerne, i Modsetning til de typiske Homarider og 

til Loricaterne, temmelig smal. Inderranden af Lacinia externa er temmelig langt fjernet fra 

Lac. media (smlgn. Thalassinerne, Astacus, Homarus), den er uleddet, lidt kortere end 

Lac. media. — Exognath-Skaftet temmelig bredt, længere end Lac. media; Svoben som 

paa de andre Kebefodder. — Epignathen mangler. 

AndenMaxille (Fig. 89) stemmer næsten ganske med Thalassinernes: den indre Rand 

af Lac. internas proximale Lobus meget længere end den indre Rand af den distale Lobus!). 

Förste Maxille (Fig. 115). Lac. interna er en interessant Modification af den 

tilsvarende hos Thalassinerne: den indre Rand er ligesom hos disse lang, det forreste indre 

Fremspring derimod mindre tydeligt; den forreste Rand er ikke som hos hine og Homa- 

riderne skraa, men tværliggende og concav. Palpen er to-leddet, det yderste Led lille. — 

Den randhaarede Exognath ret vel udviklet. 

Mandiblen ligner nesten ganske Axius princeps’; midt paa den skerende Rand 

en Tand, ellers ingen Tender; den tyggende Del lille. 

Antennerne. 1. Led stort, fast indsat i Epistomet, dets nedad vendende Flade 

ligger i samme Plan som Epistomet; Tuberculum ner den indre Rand. — 2. og 3. Leds 

forreste Ender som hos Homarus (modsat Axius); Squama er ligesom hos Axius en be- 

vegelig stor Torn; 5. Led langt, rettet nedefter; Svoben nogenlunde lang, men temmelig tynd. 

Antenrulerne. 1.Led er meget tykt, 2. og 3. temmelig lange og tynde; 2. Led 

har sin distale Ende rettet fortil og opad, 3. Led sin distale Ende fortil og nedad. Svoberne 

er meget korte; Lugtebörsterne indtager nesten hele Ydersvebens Lengde, dog ikke den 

proximale Ende. 

Cornea er ejendommelig i Modsætning til alle de foregaaende. Hos disse var 

1) Der er dog en Forskel; navnlig er den bageste Del af den proximale Lobus' Rand mere frem- 

springende end hos Thalassinerne, 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. I. 2. 15 
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den nemlig omtrent kugleformig, med en forresten noget forskellig Indbugtning foroven; 

men her — hvor Indbugtningen iovrigt ogsaa findes — strekker Cornea sig indadtil paa 

Underfladen nedad Stilken; et Snit, som halverede Stilken og den omtalte ovre Indbugt- 

ning, vilde dele Cornea i to ganske ulige Portioner, en större indre og en mindre ydre. ~ 

Halefodderne hos ? (Fig. 179). Paa 1. Ring mangler Halefodder, derimod findes der 

én — den venstre — Halefod paa 2., 3., 4., 5. Ring, alle tobladede (det ydre Blad er paa 

2. Rings Halefod kortere end det indre, paa 3. er de omtrent lige lange, paa 4. er det 

ydre noget lengere, paa 5. meget lengere end det indre); et Appendix interna mangler 

ganske. — Hos & mangler Halefodder baade paa 1. og 2. Ring; paa 3., 4., 5. findes en 

venstre Halefod, hvis Inderblad er næsten rudimentært. — 6. Par udmærker sig ved at den 

distale Ende af Skaftet er rettet forefter; den venstre Halefod er den störste. 

Skjoldet (sé nedenfor ved Paguristes). 

Halen (Fig. 199). Epimerer mangler ganske (analogt med Callianassa); endvidere 

er Haleringenes Bugpartier med Undtagelse af 1. Rings (som er sammenvokset med sidste 

Thoraxrings Sternalparti — noget, som Sammenligningen med andre Pagurer let viser —, kun 

skilt fra det ved en Fure), ganske eller nesten ganske udviskede. Nota er derimod mer 

eller mindre udviklede: Notum af 1. Halering er en temmelig fast, kort Tverplade, der er for- 

synet med en Tverfure og udsender en Proces bagtil; 2. Notum er kun i sine Sidedele nogen- 

lunde fast, i Midten er det derimod ganske corneat, neppe merkelig forskelligt fra Chitin- 

huden, som adskiller det fra det folgende Notum; 3. Notum ligner 2., dog er den midterste 

Del fortil fastere, saaledes at en smal fast Stribe forbinder de to Sidepartier (sé Figuren). 

Af 4. og ligeledes af 5. Notum er kun en lille Plade paa hver Side tilovers, svarende til 

Sidepartierne af 2. og 3. Ring; derimod er 6. og 7. som sædvanlig faste"). Mellem 3. og 

4. og mellem 4, og 5. findes særdeles store «Ledhude». — Undersiden af Halen er langt 

kortere end Oversiden, dens Chitinbekledning bagtil fortykket og rynket. 

Gellernes Blade er smalle, der er to Rækker af dem (smlgn. Axius). Tallene er: 

VENOË 

IV: 2 fra Ledhuden, 1 fra Pleuron. 

IL: 2 - — 0 - — 

Ii: 2. - — 0 - — 

1) Disse Forhold synes hidtil ikke at være rigtig erkendte af nogen; de Haan siger saaledes om alle 

Pagurer, at «Annulus quintus thoracis tergo completus», idet han aabenbart tager forste Notum af 

Halen for sidste Thoraxrings Notum. Det samme går Brandt i Middendorffs Reise in Siberien II, 

hvor han netop beskriver Halen af Eupagurus; men da han saa kommer til at mangle én Halering, 

griber han til det Middel, at erklære den næstsidste Ring for to (hans 1. Ring er altsaa lig min 2., 

han 2.=min 3., hans 3.— min 4., hans 4.— min 5., han 5.+6.=min 6., hans 7.=min 7.). — 

Med Hensyn til første Halering sammenlign en Bemærkning, som jeg nedenfor har gjort ved 

Albunea. 
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I: 2 fra Ledhuden, 0 fra Pleuron. 

Mp,;: 2 - = 0 - — 

Mp, ingen Geller. 

Som bekendt er den ældre Slægt Pagurus af Dana, ret heldig, delt i flere (Under-) 

Slegter: Paguristes, Diogenes, Eupagurus (af Dana kaldet Bernhardus; Eupagurus 

er et ældre Navn; til denne hører bl. a. Pagurus Bernhardus, Pag. pubescens, hvilken sidste 

jeg ogsaa har undersogt, og som forholder sig ganske som P. Bernhardus), Pagurus s. str., 

Calcinus, Aniculus, Clibanarius. 

Paguristes er den af alle Pagurerne som afviger mindst fra den hypothetiske Stam- 

fader, der stod Axius ner. — Hos Paguristes danner Ledakse 5—6 med 4—5 mindre spidse 

og stumpe Vinkler end hos Eupagurus; den bekendte Proces paa IV. Pars næstyderste Led 

er mindre udviklet end hos de andre Pagurer’). — Förste Kæbefod (Fig. 56) ligner 

Eupagurus’, men der findes tydelige Spor til en Epignath. — Hos à findes, foruden de 

samme Halefodder som hos Eupag., endnu Halefodder paa 1. og 2. Ring, 1 Par paa hver; 

Bladet paa 1. Par er bredt, har en fastere Bagrand og en tynd Forrand, er sammenrullet ; 

paa 2. Par er Yderbladet aborteret, ligesom ogsaa den Del af Inderbladet, som ligger 

udenfor det Sted, hvor Appendix masculina insererer sig, saaledes at det ganske faar Ud- 

seende af, at dette udspringer fra Spidsen af Bladet (Fig. 167—168a). — Hos 2 er der et Par 

Halefodder paa 1. Ring; de folgende Halefodder (kun paa venstre Side) har to Blade, hvoraf kun 

det indre bærer Æg (hos Eupag. bærer begge Blade Æg); 5. Par er ligesaa lidt som hos Eupa- 

gurus egberende, ja det indre Blad mangler endog (hos Eupag. tilstede). — Skjoldet (Fig. 141) 

har et meget kort Rostrum; Furerne e og b meget tydelige, d tilstede; hos Paguristes findes 

ligesom hos de andre Anomala en skarp Fure, som ikke maa forveksles med Linea thalas- 

sinica?); den løber fortil i Furen b og fortsætter sig til Skjoldets Bagrand; fra den løber 

nogle andre fine Furer (af hvilke den forreste, laı, er langt skilt fra de andre) ned til 

Skjoldets nedre Rand (Lengdefuren, som jeg kalder Linea anomurica, er langt tydeligere 

hos visse andre Anomala; her er den paa Grund af Blodheden af den bageste Del af Skjoldets 

Sidepartier mindre tydelig; endnu utydeligere er den hos Eupagurus og de andre Under- 

slegter). — Halen (Fig. 196) er meget interessant: Sternum af förste Halering er separat; 

Notum af samme er længere end hos Eupagurus; istedenfor at sende en Proces ud bagtil 

fortsætter det sig nemlig i sin hele Brede. 2. Notum er vel paa Siderne fastere end i 

1) Smign. Dana, «Pedes 4ti non subcheliformes». 

?) Linea thalassinica, som ikke findes hos Anomala, løber fortil i Furen d. 
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Midten, men dog her ikke lidet fastere end hos Eupagurus; Spor til Epimerer. 3. Notum 

forholder sig som 2.; ogsaa 4. og 5. er fuldstendige, paa Siderne kun lidet fastere end i 

Midten!). — Gelletallene: 

V: 1 lille Vorte fra Pleuron synes at antyde den manglende Galle’). 

IV: 2 fra Ledhuden, 1 fra Pleuron. 

II: 2 - — i v= — 

11:52) - — 1 - — 

I: 2 - — 0 - — 

Mp;: 2 - + 
Mp,: 0 

Pagurus s. str. afviger ikke lidet baade fra Paguristes og Eupagurus. Ledakse 5—6 

paa I. Par Thoraxfodder forholder sig som hos hin, IV. Par Thoraxfodder som hos denne. 

—Forste Kebefod (Fig. 59—594) afviger fra Eupagurus’ derved, at den indre Rand af Lac. 

externa er langt længere fjærnet fra Lac. media.; endvidere er Exognath-Svoben rettet frem- 

efter, ikke indefter. — Den indre Rand af Lac. externa af 1. Maxille er lengere end hos 

Eupagurus. — Halefodderne hos 2 adskiller sig fra Eupagurus’ derved, at 2., 3. og 4. 

Rings Halefod har et mægtigt Appendix interna paa det indre Blad; Æggene festes til 

Skaftet samt til det indre Blad og til Appendix; 5. Rings Halefod har kun 1 Blad, det ydre, 

og er ikke egberende. — Halen (Fig. 197) er yderst vigtig. Den Proces fra Notum I, som 

hos Eupagurus udgik bagtil, er her en lille afsondret Plade”). De folgende Nota ligner 

Paguristes’, er ikke afbrudte i Midten; intet Spor til Epimerer. Sternaldelen af 1. Ring 

forholder sig som hos Paguristes. — Gelletallene: 

V: 1 veludviklet Gelle fra Pleuron. 

IV: 2 fra Ledhuden, 1 fra Pleuron. 

ic — 1 - — 

I 22 — 1 - — 

E22 = — 0 - — 

Mp2 = — 

Mp, : 0. 

1) Den ovenfor givne Beskrivelse er væsenlig gjort paa en ikke nærmere bestemt Paguristes-Art, som 

staar maculatus M. E. ner, men passer desuden paa Paguristes tomentosus, ialfald hvad det ydre 

angaar; Paguristes Weddelii er derimod noget afvigende; hos denne fandt jeg ingen Halefodder paa 

1. Halering hos 9, og den bageste Del af 1. Notum synes at vere selvstændig (smlgn. det folgende). 

*) Den udspringer nöjagtig paa samme Sted, paa hvilket man hos Pagurus s. str. finder en vel ud- 

udviklet Gelle. 

5) Som hidtil er bleven betragtet som hele Notum I (smlgn. f. Ex. de Haan). 
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De ovrige Underslegter slutter sig nöje til Pagurus s. str., navnlig forholder 

de sig hvad Halens Nota angaar ganske som denne, ligesom ogsaa Exognath-Svoben paa 

1. Kæbefod er rettet fremefter. Aniculus er vel den, som staar Pagurus s. str. nærmest; 

hos 2 af den findes der et — iøvrigt ubevegeligt — Appendix interna paa de samme 

Halefødder som hos Pagurus s. str.; de samme Halefodders ydre Blad er hos Aniculus meget 

bredt og tyndt, dækker over Æggene. — De andre Underslegter (Diogenes, Calcinus, 

Clibanarius) mangler Appendix interna; hos Calcinus berer begge Bladene Mg 

(i Analogi med Eupag.); Clibanarius udmerker sig ved den Abnormitet, at Ledakse 5—6 

paa I. Thoraxfod danner omtrent rette Vinkler med Ledakse 4—5. 

Som man vil skönne, klover Pagurus sig altsaa i tre Grupper, som vi vil kalde a, 

B og y; & er lig Paguristes, 2 Eupagurus, y alle de øvrige af Danas Underslegter; 

det vil endvidere vere bleven tilstrekkelig indlysende, at Paguristes er den primitiveste 

Form af dem alle; fra den er paa den ene Side Eupagurus udgaaet, paa den anden Side 

Gruppen 7. Interessant er det hos enkelte af sidstnævnte Gruppe atavistisk optrædende 

Appendix interna; den vel udviklede Gelle, som ialfald Pagurus s. str. har paa Pleuren af 

V. Thoraxring, og som ikke findes hos Eupagurus og kun rudimenter hos den undersogte 

Paguristes-Art, maa vel ogsaa betragtes som et atavistisk udviklet Organ. 

Slegten: 

Coenobita 

slutter sig nöje til de foregaaende, navnlig til Gruppen 7.— Thoraxfodderne forholder 

sig hvad Ledakserne paa I. Par, hvad IV. Par etc. angaar, som Pag. s. str. — Paa Kæbe- 

fodderne af 2. og 3. Par bemerker vi, at Svoben er rettet forefter og noget indefter. 

— Paa 1. Kebefod (Fig. 60—604) er Lac. externa langt fjernet fra Lac. media, Exognath- 

svoben er kort og rettet forefter (smlgn. Pag. s. str.)!). — Ligesom hos Pagurus s. str. er 

den indre Rand af Lac. externa paa 1. Maxille lengere end hos Eupag. og Paguristes, 

hos Coenobita forresten endnu længere end hos Pag. s. str.*). — Paa de ydre Antenner 

mangler Squama (eller er maaske sammenvokset med 2. Led) hos nogle Coenobiter, hos 

andre findes den (pagurus-agtige Coenobiter*)). — De indre Antenners Skaft er som bekéndt 

1) Baade Calcinus og Clibanarius forholder sig hvad Lac. externa angaar som Pag. s. str.; Diogenes og 

Aniculus har jeg ikke undersøgt herpaa, de vil vel næppe forholde sig anderledes. 

?) Hos Coen. rugosa er Palpen forsynet med et vel udviklet 2. Led; hos Coen. perlata mangler det 

eller er i det mindste ganske rudimentert. — Hos Pag s. str. mangler det ogsaa, hos Calcinus og 

Clibanarius er det derimod tilstede. — Smlgn. desuden Eupag. og Lithodes. 

3) Herpaa har Hilgendorf (i Deckens Reisen in Ost-Afrika Ill) gjort opmærksom. 
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meget langt; det indre Led er i Modsætning til Pagurernes kun i sin proximale Ende tykt, i 

den distale fortyndet. — Hos de pagurus-agtige Coenobiter forholder Cornea sig ligesom 

hos Pagurus s. str., hos hvem den kun svagt viser det for Eupagurus fremhævede charac- 

teristiske Forhold; hos de andre er Forholdet mindre tydeligt, paa Grund af at Ojenstilken 

er særdeles sammentrykt. — Hos 2 findes der en Halefod paa 2.—4. Led, ikke paa 5.; 

Appendix interna mangler. Hos & angives det sædvanlig, at Halefodder mangler; jeg har 

dog hos Coen. clypeata fundet en Halefod paa 3. og 4. Ring (derimod ikke paa 2., heller ikke 

paa 5.). — Halen (Fig. 198) er meget lærerig; den slutter sig nöje til Pagurus’ (s. str.); der 

findes det samme lille afsondrede Parti") fra 1. Notum; de øvrige Nota er ligesom hos hin 

ikke afbrudte paa Midten, men forresten langt kortere. Den ydre Del af Notum NIV er ligesom 

afsnöret, undertiden endog virkelig sondret, fra det större Midtparti. — Ogsaa Gelletallene 

er interessante”); hos Coen. perlata fandt jeg: over 

V: 1 meget stor Galle fra Pleuren. 

IV: 2 meget store fra Ledhuden; 1, mindre, fra Pleuren. 

lI: 2 fra Ledhuden, 1 fra Pleuren, alle temmelig smaa. 

II: 2 meget smaa fra Ledhuden; 1, lidt större, fra Pleuren. 

I: 1 vorteformigt Rudiment fra Ledhuden. 

Mp ;: 2 meget smaa, næsten rudimentere, Geller fra Ledhuden. 

Mp,: 0. 

Af det her givne vil det uden Tvivl fremgaa med fuldkommen Klarhed, at Coeno - 

bita maa afledes fra en Pagurus af Gruppen 7. 

Slægten : 

Birgus 

er, som man alt for længe siden har erkendt, nöje beslægtet med Coenobita; skarpere: 

den er en til et frit?), luftaandende Liv modificeret, — og morphologisk sét 

kun let modificeret, — Coenobita. Jeg henviser angaaende den, dels til Figurerne i 

Règne Animal”) og Fauna Japonica, dels til M. Edwards (Hist. nat. d. Crust.) og de Haansÿ) 

(F. Jap.) Fremstillinger; af disse vil det fremgaa, at Munddele etc. slutter sig yderst intimt 

1) Tidligere ansét for hele Notum I, medens det större, forreste Parti af Notum I er ansét for sidste 

Thoraxring; se f. Ex. M. E. (Squelette tégum., Pag. 269) «les Cénobites, où l'hebdosomite est complet». 

2) Smign. Pagurus s. str. 

3) Det vil sige: uden Skal. 

*) Den illustrerede, posthume Udgave. 

5) De Haans Beskrivelse af Munddelene hos Birgus og Coenobita er yderst fin og aandfuld. 
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til Coenobitas; hos 2 mangler ligesom hos denne Halefodder paa 5. Ring; hos & mangler 

de ganske. — Jeg har kun dette at tilfüje: Antennerne mangler selvstændig Squama ligesom 

hos de mest typiske Coenobiter, men Öjenstilkene er ikke saa sammentrykte som hos disse; 

endvidere bemerker jeg, at det lille afsondrede Stykke fra Notum I hos Coenobita her er 

særdeles stort, at det samme er Tilfældet med de folgende Nota, at de smaa afsnörede 

Sidestykker hos Coenobita ogsaa her er tilstede, ganske afsondrede, men liggende tet op 

til det store Midtparti. 

Den mærkelige Slægt: 

Lithodes 

danner (sammen med Hapalogaster [Lomis de Haan]) i Fauna Japonica en egen Familje indenfor 

Gruppen Ånomala. Denne udmærkede Forsker har ingenlunde miskendt den nåje Affinitet 

mellem Pagurer og Lithoder!); men han har Uret, naar han siger, at Lithodes i visse Hen- 

seender viser nærmere Slægtskab med Galatheerne; han har endvidere, og i langt håjere 

Grad, Uret, naar han siger (Pag. XIII): «Conjungunt denique Anomala et Brachygnatha Lithodes 

[ac Homola}»; endelig er det heller ikke rigtigt, at Lithodes skulde vere nærmest beslægtet 

med Birgus*); den er tværtimod en til frit Liv rigt modificeret Eupagurus?), 

medens Birgus er en frit levende Coenobita; Lithodes er en Gren fra den ene 

Side af Pagur-Stammen, Birgus fra den anden; med Brachyurerne viser den kun tarvelige 

Analogier (Mangel af 6. Halefodpar ete.). — Jeg vil begynde med: 

Lithodes arctica. 

Thoraxfodderne. Ledakse 5—6 paa I. Thoraxfod danner med 4—5 knap saa 

spidse og stumpe Vinkler som hos Eupag.; ellers stemmer I. Thoraxfod næsten ganske 

med Eupagurus’, selv i Forhold, som er denne ejendommelige (f. Ex. i Formen af 5. Led); 

ligesom hos Eupagurus er den höjre I. Thoraxfod den störste. IV. Thoraxfod er atter bleven 

Gangfod, er ligesaa lang som de foregaaende, og den ejendommelige Modification af 6. Led 

er forsvunden. V. Par er mindre end hos Pagurerne, idet det ikke længer tjener til at 

holde Dyret fast i en Skal, men kun til at bevæge Vandet i Gellehulen; den har som 

sædvanlig en lille Chela. — Tredje Kebefod (Fig. 10) stemmer paa det fineste med 

Eupagurus’; jeg vil saaledes fremhæve, at der hos Eupag. findes en lille Torn paa 3. Led 

1) Heller ikke er dette undgaaet M. Edwards’ Opmærksomhed. 

2) «Quod ad Lithodas attinet, opinamur Birgis esse proximas» (Pag. 102); smlgn. M. Edwards (Hist. 

nat. d. Crust. II, Pag. 244): «Les Birgus semblent établir le passage entre les Pagures (où plutôt les 

Cénobites) et les Lithodes». 

3) Eller er ialfald udgaaet fra en med denne yderst affin Pagur. 
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nedenfor Crista dendata, og den samme genfindes hos Lithodes') (og Hapalogaster, men 

ikke hos nogen anden Paguroide); der findes den samme Bevægelighed i Ledföjningen 3—4; 

Exognath - Svøben er paa 2. og 3. Kæbefod rettet indefter. — Förste Kebefod (Fig. 58): 

Lac. externa er ikke (som hos Coenobita [og Birgus] samt Pagurus-Gruppen 7) langt fjernet 

fra Lac. media og skjult bag Exognathskaftet, men forholder sig som hos Eupagurus (og 

Paguristes); Svoben er rettet indefter (smlgn. de samme). — Anden Maxille (Fig. 90) som 

hos de andre Paguroider. — Paa förste Maxille mangler andet Led af Palpen (analogt 

med visse Coenobiter, med Pagurus s. str., med Astacus); den indre Rand af Lac. externa 

er ligesom hos Eupagurus og Paguristes kortere end hos Pagurus s. str., langt kortere end 

hos Coenobita og Birgus; Lac. interna har den sædvanlige Form. — Mandiblen = Pa- 

gurernes. — Paa Antennerne findes en rudimenter, men tydelig, Squama; fürste Led, 

Tuberculums Plads ganske som hos Pagurerne. — Antennulerne forholder sig som hos 

Pagurus’), ikke som hos Coenobita og Birgus. — Cornea forholder sig som for Eupagurus 

beskreven (hos Paguristes ligesaa, hos Pagurus s. str. og de andre Underslægter af Gruppen y 

er dette Forhold mer eller mindre udvisket). — Hos & mangler Halefodderne ganske; hos 

2 findes der ligesom hos Paguristes 1. Par Halefodder paa 1. Ring (kun bestaaende af Skaftet); 

endvidere findes der én Halefod paa 2. 5. Ring (= Pagurus, i Modsætning til Coenobita-Birgus) ; 

disse Halefodder har kun det indre Blad, men slutter sig iøvrigt (smlgn. Fig. 180 med Fig.179) i 

dettes ejendommelige Behaaring og Plumphed specielt nöje til Eupagurus. — Skjoldet (Fig. 142) 

er ved förste Ojekast meget afvigende fra Pagurernes; det er, som hele Dyret, kortere og 

bredere end hos disse, Rostrum lengere; det er rigt besat med Torne. Der findes en 

Siderand, som heller ikke mangler hos Pagurerne, men som her er meget tydeligere, navnlig 

paa Grund af en Rekke lange Torne, som findes paa den. Linea anomurica er meget 

tydelig, da hele Skjoldet er fast; fortil lober der fra den en Fure til Skjoldets nedre Rand 

(lai), bagtil lober der fra samme nogle andre (korte) lignende, ligeledes til Skjoldets nedre 

Rand; alle disse genfindes tydelig hos Paguristes. Af de ovrige Furer er kun e nogenledes 

tydelig. — Halen slutter sig nöje til Eupagurens; 1. Rings Sternaldel er sammen- 

vokset med sidste Thoraxring; de ovrige Sternaldele mangler, saaledes at Halen er 

ganske blod nedenunder. Förste Notum er udelt (ligesom hos Eupag.), sammenvokset med 

eller dog nöje forbunden med Notum II (men der er dog en tydelig Grenselinje). Andet 

Notum er udelt, ikke som hos Eupag. blødere i Midten (smlgn. Lithodes brevipes); men de 

folgende Nota (III, IV, V) er afbrudte i Midten, bestaar af 2 adskilte Stykker, der er langt 

fjernede fra hinanden, altsaa som hos Eupagurus. VI. og VII. Notum normale. Langs 

1) Dette Factum er ikke undgaaet de Haans Opmerksomhed. 

2) Ved Pagurus —uden noget Tilhæng — forstaar jeg Begrebet i dets gamle Omfang; Pagurus s. str. 

er Danas Pagurus. 
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Randen udenfor Nota findes en Række smaa forkalkede Partier (som ikke findes hos 

Pagurerne), i det tyndhudede Parti mellem de adskilte Stykker af Nota III, IV og V ligeledes 

en Mængde smaa Kalkplader og Knuder. — Halen er skæv hos bægge Kön, mest hos 9, 

men dog ogsaa hos d; den venstre Side ligesom hos Pagurerne altid den störste. Hele 

Halen er kortere og bredere end hos Pagurerne, «Ledhuden» mellem Nota meget forkortet. 

(Det tår maaske paa dette Sted anføres, at jeg hos en Lithodes [2] fandt Leveren liggende 

i Halen ligesom hos Pagurerne.) — Gællerne har samme Bygning som hos Pagurerne; 

Tallene er yderst instructive: 

V: 0. 

IV: 2 fra Ledhuden, I fra Pleuren. 

II: 2 - — 0 - — 

M22 = — 0 - — 

1522 — 0 - — 

Mp;: 2 - — 

Mp,: 0. 

altsaa den nöjeste Overensstemmelse med Eupagurus i Modsetning til Pagurus 

s. str. og Coenobita. 

Arten antarctica (Dana), som jeg selv har set, stemmer nesten ganske med 

arctica; der findes meget lange Torne paa Skjoldet; baade å's og 9’s Hale er skæv, 9's 

i meget höj Grad (den venstre Side störst); Halen blod paa Rygsiden mellem Nota’s adskilte 

Dele; Squama paa de ydre Antenner lille. 

Lithodes brevipes‘) stemmer i Skjoldets Forhold, i Halens etc. nöje med 

arctica, men afviger fra den ved at Squama er ret stor og forsynet med Torne; endelig 

er Notum II delt i et Midtstykke, svarende til det blødere Parti (6) hos 

Eupagurus, og to Sidestykker, svarende til de fastere Dele af Notum II 

hos samme; udenfor disse findes paa hver Side endnu et Randstykke (smlgn. de folgende 

Ringe hos L. arctica). 

Lithodes camtschadica (smlgn. de Haan, F. J., og Tilesius i Mém. d. l'Acad. d. St. 

1) Af hvilken M.-Edwards og Lucas har givet en fortræffelig Fremstilling (Archives du Museum Il). 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Rekke, naturvidensk. og mathem. Afd. I. 2. 16 
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Pét. V, 1815) slutter sig i Notum II til L. brevipes; Squama er en simpel, men vel ud- 

viklet Torn. 

Lithodes hystrix de Haan synes at have en lignende Squama som brevipes. I 

Bygningen af Halen (kun å's bekendt) slutter den sig til folgende. Skjoldet er forsynet med 

lange Torne. 

Lithodes verrucosa Dana, hvoraf jeg har veret saa heldig at kunne undersoge 

et Exemplar nærmere, afviger i Mundbygning, II. Notum o.s. v. næsten slet ikke fra arctica; 

den har den samme Torn paa 3. Led af 3. Kebefod etc. etc.; men den har en lignende 

Squama (Fig. 1614) som brevipes: en lang Torn, paa hvis Yderrand udspringer fire stærke 

(ubevegelige) Torne; endvidere er 9’s Hale kun lidet skæv, d’s slet ikke; dernæst er de 

smaa forkalkede Stykker, der hos arctica opfyldte Rummet mellem de adskilte Dele af Nota 

Ill, IV og V for Störstedelen sammensmeltede til 3 store Stykker foruden flere smaa 

(smlgn. Whites Figur af Echidnocerus cibarius). Tornene er for Störstedelen reducerede til 

smaa Knuder. 

Lithodes (Echidnocerus) cibarius (White!)) slutter sig intimt til verrucosa. 

Squama er lignende, kun forsynet med flere Torne; Halen ligner verrucosa’s paa et Haar. 

Dyret er bedekket med korte Torne og Knuder. 

Lithodes (Petalocerus) Bellianus (White?)) staar ligeledes verrucosa meget 

ner; Squama lignende, kun er Randtornene noget fladtrykte («petal-like»); Halen (af en 4?) 

synes ogsaa at ligne verrucosa’s; Dyret er bedækket med Knuder og stumpe Torne. 

Lithodes cryptolithodes*) — hvilket Navn jeg foreslaar for Cryptolithodes 

typieus Brandt, da den efter min Opfattelse ikke bor rives bort fra de andre Lithoder — 

har aabenbart et stort Squama (dets nærmere Bygning ikke oplyst); Halen hos 2 er 

symmetrisk (Lemme-Besætningen derimod naturligvis ikke), iøvrigt aabenbart bygget som 

hos verrucosa og cibarius; Legemet bedækket med Knuder; i Habitus udmærker den sig 

navnlig ved de vældige Udviklinger af Skjoldets Siderande. 

De ovennævnte, nogenlunde bekendte, Lithodes-Arter kan sammenfattes i følgende 

Synopsis: 

1) White, Description of Echidnocerus cibarius (Proceed. of the Zool. Soc. 1848); med Tavler. 

?) White, Some Remarks on Crustacea of the genus Lithodes, with a brief description of Species 

apparently hitherto unrecorded. (Proc. Zool. Soc. 1856). 

3) Se Stimpson, Boston Journal of Nat. Hist. 6. 
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Squama parva. Postabdomen feminæ 

valde asymmetricum. Postabdomen | Lithodes arctica. 

dorso medio molle. Notum II non antarctica. 

divisum. 

Corpus spinis aculis in- 

Lithodes brevipes. structum. 

Squama magna. Postabdomen femine 

valde asymmetricum. Postabdomen 

dorso medio molle. Notum II tri- camtschadica. 

partitum. ° 

Lithodes hystrix. 

verrucosa. 
abdomen feminæ (in Lith. verrucosa 

et cryptolithode, in ceteris ignotum) 

non valde asymmetricum vel sym- 

metricum. Postabdomen dorso medio 

À Corpus spinis obtusis 
—  Bellianus. ED he à 

Rw brevibus instructum 
— cibarius. 

vel verrucosum. 

Squama magna, spinis instructa. nn 

| — cryptolithodes. 
zalcificatum. Notum If non divisum. 

Og Lithodes-Arternes Stamtre vil vel sé omtrent saaledes ud: 

L. verrucosa, ete. 

; L. arctica, L. antaretica 
L. hystrix—...- 

L. brevipedi aff. 

Af det foregaaende vil det forhaabenlig for det fårste være indlysende, at Lithodes 

maa afledes fra Pagurerne; det vil dernæst være indlysende, at en Række Facta tydelig 

nok viser, at det hverken er fra Gruppen Pagurus-; eller fra Coenobita-Birgus at den 

nedstammer. Vi har da kun Paguristes og Eupagurus tilbage; og det vil da fremdeles 

være klart, at Lithodes i det hele staar Eupagurus nærmest (Gælletallet, 3. Kæbefod, Halen 

16" 
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etc.), om end enkelte Forhold (I. Thoraxfods Ledakser, Existensen af Halefodder paa 1. Ring 

hos 2) maaske kunde antyde, at den Eupagurus-Art, hvorfra Lithodes nedstammer, i enkelte 

Henseender stod Paguristes noget nærmere end Tilfældet er med de Eupagurus-Arter, som 

jeg har undersøgt. 

Slegten Hapalogaster!) (Lomis de Haan, nec M. E.) er, som jeg allerede efter 

de Haans udmerkede Fremstilling med Sikkerhed kunde sé, engmellem Pagurus og Lithodes 

staaende Form; og en Undersøgelse af en 4 og en @ af Arten cavicauda Stpson. i Museet 

i Jardin des Plantes bekræfter denne Opfattelse fuldstændig. Som Supplement til de Haans 

Fremstilling bemerker jeg folgende. 

Tredje Kebefod har paa 3. Led den samme Torn som Eupagurus og Lithodes. 

De Haan angiver for sin Art 2 lignende Torne. — Squama har en elliptisk Form, er ret vel 

udviklet; Torne mangler. — Hannen mangler ganske Halefodder; Hunnen har én Halefod 

(venstre) paa 2., 3., 4. og 5. Ring, men ingen paa 1. Ring, ligesom Eupagurus, noget, der 

vistnok går det rimeligt, at Halefodparret paa 1. Ring hos Lithodes optræder atavistisk. 

Hannens Hale (Fig. 2004) er næsten symmetrisk, dog synes den venstre Side at 

vere lidt större end den hüjre. Notum I er smalt, ikke sammenvokset med det folgende, 

som er bredt; om dette saaledes som hos visse Lithoder er delt i flere Stykker, kunde jeg 

paa Grund af den stærke Behaaring ikke afgöre. Den folgende Del af Halen er knækket 

sterkt tilbage i Sammenligning med den foregaaende, og danner en bred, blod Sek. Af 

Nota ser man foruden 7. og 6. endnu 5. (a, a1) og 4. (a, aı), som forholder sig vesenlig 

som hos Eupagurus, er delte i to Stykker, som er vidt adskilte fra hinanden og meget 

smaa; derimod synes 3. Notum ganske at mangle. Bugsiden af Halen er som hos Eupa- 

gurus og Lithodes blod. 

Hunnens Hale (Fig. 200b) forholder sig, hvad 1. og 2. Notum angaar, ganske 

som Hannens. Den bagre Del afviger ved at Sekkens Rand er saa fladtrykt, at den er 

bleven til en tynd Plade. I Midten af Rygsiden er Halen ogsaa her blød. Paa venstre Side 

finder vi alle de tre Plader, vi kender fra Eupagurus (3a, 4a, 5a); de er ret vel udviklede 

og strækker sig helt ud til Randen; paa höjre Side er ialfald 4a1 og 5a1 tydelige. 6. og 7. 

Notum frembyder intet mærkeligt. Undersiden er som sædvanlig blød. 

1) Se Stimpson, Ann. Lyceum New-York, 7, 1862. 
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De her behandlede Paguroider kan oversés i folgende Synopsis: 

Lacinia ext. pedis maxillaris I pone scapum 

exognathi non recondita; flagellum exo- 

gnathi ejusdem introrsum versum. Margo 

interior lac. externe maxilla I brevis. Cornea 

valde asymmetrica. 

primi non separata. 

Lacinia ext. pedis maxil- 

laris [pone scapum exo- 

gnathi recondita; flagel- 

lum exognathi ejusdem 

antrorsum versum. Mar- 

go interior laciniæ ex- 

terne maxille I medio- 

cris vel longa. Cornea 

non valde asymmetrica. 

Pars posterior noti primi 

postabdominis separata. 

Pars posterior noti 

Flagella exognathi 

pedum maxillarium 

secundi et tertii 

antrorsum versa. 

Flagellum exogna- 

thi pedis max. primi 

brevissimum. Mar- 

go interior lac. ex- 

ternæ maxille I 

longissima. Sca- 

pus anlenne prime 

longissimus. In ar- 

ticulo V postabdo- 

minis pes nullus. 

Nota III, IV, V medio inte- 

rupte. Articulus III pedis 

tertii extra- max. spina 

ordinarià ornatus. Bran- Lithodes. 
chia nulla supra pedem 

quintum ; supra pedem ter- 

tium et secundum bran- 
Eupagurus. > ; 

chia due. Pars sternalis 

articuli I postabdominis 

annulo V thoracis coalita. 

interruptæ. Articulus III 

pedis maxillaris tertii spina 

nulla. Branchia una supra 

pedem quintum; supra pe- 

dem tertium et secundum 

Coenobita. tres branchie. Pars ster- 

nalis articuli I postabdo- 

minis liber. 

Birgus. 

Paguristes. 

Pagurus 7. | Nota III, IV, V medio non 
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" Og Stamtræet har folgende Udseende: 

Birgus 

Lithodes Coenobita 

Eupagurus Pagurus y 

Paguristes. 

b. Galatheiderne. 

Til denne Gruppe hører Slægterne Galathea, Porcellana, Æglea. 

Galathea") 

"staar i nogle Henseender Stamformen nærmere end Pagurerne, men er i andre mere 

afvigende end disse. 

Thoraxfødderne I—III er hos Gal. squamifera forsynet med en tydelig Epipodit 

(hos intermedia kun I.) I. Par er baade længere og tykkere end de folgende. — Ligesom 

hos Pagurerne er I. og V. Par, som er lille og skjult i Gællehuden, forsynede med Chela; 

den bevegelige Finger paa V. Par ligger som hos hine bag den ubevegelige. — Ledakserne 

paa I. Par forholder sig omtrent som hos Pagurerne; dog er Forandringen i Ledakse 5—6 

mindre i Sammenligning med Homarus end hos Eupagurus. 

Tredje Kebefod (Fig. 14). Der findes en lille Epignath. 3. Led er hos mine 

Arter kort, i Gjennemsnit trekantet, forsynet med en vel udviklet Crista dentata (som hos 

nogle Arter skal mangle [M. Edw., Hist. nat. d. Crust.; de Haan]). De tre sidste Led er 

lange, dog kortere end hos Pagurerne (omtrent som hos Axius). Ligesom hos Pag. stor 

Bevægelighed i Ledféjningen 3—4. — Exognathen som hos Pagurus. 

Anden Kæbefod (Fig. 35). Epignathen mangler. Exognathens Skaft rager langt 

ud over Endognathen. Svoben indadrettet. 

Förste Kebefod (Fig. 64). Der findes, ligesom hos Paguristes, en ikke bagtil 

1) Jeg har undersøgt Arterne squamifera og intermedia. 
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udtrukken Epignath. Exognath -Svoben (— Axius), kort, rettet fremefter. Lac. externa 

uleddet, fjærnet fra Lac. media, for Stårstedelen skjult bag Exognathens Skaft (analogt med 

Coenobita). Lac. media smal, ikke længere end Lac. interna. 

Anden Maxille (Fig. 94) næsten ganske som hos Pagurus. 

Förste Maxille (Fig. 128). Lac. interna ganske som for Pagurus beskreven; paa 

Palpen mangler det distale Led; Lac. externa ligner mere Paguristes’ og Eupagurus’ end 

Pagurus’ s. str. — Exognathen er atter her (smlgn. Gebia etc.) temmelig stor. 

Mandiblen ligner Pagurus’: den skærende Rand med én Tand lidt foran Midten, 

den tyggende Del lille. 

Antennerne. Förste Led (= Paguroiderne) indpasset i Epistomet, Tuberculum 

ner ved den indre Rand. 2.0g 3. Led er, analogt med Loricater (og Brachyurer) sammen- 

smeltede; Ledaksen mellem 1. Led og Dobbeltleddet staar som sædvanlig omtrent lodret, 

Bevægeligheden i denne Ledföjning stor; mellem Dobbeltleddet og 4. Led ligger Drejnings- 

aksen omtrent vandret (ligeledes det sædvanlige). Squama er lille, men tilstede. Svoben 

er tynd og ikke lang. 

Antennulerne. 1. Skaftled er endnu tykkere end hos Pagurus, 2. og 3. Led har 

de samme Retninger som hos denne; dog kan 2. Led legges helt tilbage bag 1. Led, 

saaledes at dets Spidse da er rettet tilbage. — Svoberne som hos Pagurus. 

Cornea har, om end mindre udpreget, den samme characteristiske Form som hos 

Eupagurus. 

Halefodderne hos 2 paa 2.—5. Ring (1. Ring mangler Halefodder) bestaar af en 

simpel 3-leddet Traad (Fig. 182), idet der efter det lange Basalled følger 2 andre Led; dette 

er maaske at forklare paa folgende Maade: det yderste «Led» er Appendix interna, det 

næstyderste det indre Blad, som er bleven reduceret saaledes, at Appendix interna tilsyne- 

ladende udspringer fra Spidsen af det. Alle 3 «Led» bærer Æg. 

Hos &: 1. Fodpar (Fig. 169) ligner Paguristes’: den forreste Rand af det eneste, 

brede, Blad er stærkt udtyndet og böjet om, saaledes at der i det mindste ved den proxi- 

male Ende af Bladet dannes et Slags Ror. — Paa 2. Par (Fig. 170) er der et Rudiment 

af det ydre Blad tilstede; det indre Blad bærer paa Enden det ikke skarpt sondrede App. 

masculina. I det vesenlige forholder det 2. Par sig ligedan hos Paguristes, kun at det 

ydre Blad ganske mangler, medens Appendix masculina er ganske tydelig afgrænset fra 

det indre Blad. — De folgende 3 Par ligner i Bygning de tilsvarende hos 2 (sé Fig. 181). 

6. Fodpar har den distale Ende af Basaldelen rettet fremefter ligesom hos Pagurerne 

og det ydre Blad har ingen Tværfure. 

Paa Skjoldet (Fig. 145) findes den samme Siderand som hos Paguroiderne, men 

skarpere end i Almindelighed hos disse; Rostrum er fladt, ret vel udviklet, hos mine Arter 

med 3 Tænder paa hver Siderand; Tornen « er meget tydelig, ligesaa 7, mindre A. 
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Skjoldfurerne er mindre tydelige; derimod har vi en meget tydelig Linea anomurica, 

men fra denne til den nedre Rand løber der ikke, som hos Pagurerne, andre lig- 

nende Furer. 

Halens Epimerer er vel udviklede, det förste lille; de folgende er rettede skraat 

udefter. Ogsaa her har Halen et Knæk; men medens det hos Natantia beroede paa en 

sterk Udvikling af 3. og 4. Rings Nota, er det her en Udvikling af 4. og 5. Notum som 

bevirker Knækket. Halens Sternaldele er tildels afbrudte i Midten. 

Gællerne har to Rækker temmelig smalle Blade. Tallene er: 

V: { fra Pleuren. 

IV: 2 fra Ledhuden, 1 fra Pleuren. 

is 20 — = — 

KE — 1 - — 

CES — 

Wiha = — 

Wid 8 Or 

Som man vil sé stemmer disse Tal nöje med Pagurus’ s. str. (og i Grunden ogsaa 

med Paguristes’). 

Slegten: 

Porcellana 

slutter sig paa det allernöjeste til Galathea; at gére en egen Gruppe af den, sideordnet 

med de andre Grupper af Anomala, maa endog betragtes som mindre heldigt. 

Thoraxfodderne mangler Epipodit, ellers stemmer de ganske og aldeles med 

Galatheas, naar vi ser bort fra deres större Robusthed: Ledakserne paa I. Par, Y. Par etc. 

ganske som hos hin. 

Tredje Kebefod (Fig. 13) er ligesom alle Dele af Dyret kortere end hos Galathea. 

Den Kant af 3. Led, som hos denne berer Crista dentata, er her utandet. Forresten er 

3. Led som sædvanlig trekantet; men den nedre indre Rand er trukken stærkt ud, saaledes 

at 3. Led bliver temmelig bredt. Exognathskaftet er kortere end 3. og 4. Led tilsammen, 

længere end 3.; Svoben som hos Galathea. Stor Bevegelighed mellem 3. og 4. Led. — 

Epignathen mangler. 

Anden Kæbefod som hos Galathea; endog Behaaringen ligner særdeles 

meget dennes. 

Förste Kebefod (Fig. 62—63) ligesaa: Lac. externas Stilling etc. er den samme. 

Anden og förste Maxille slutter sig intimt til Galatheas; paa förste Maxille 

(Fig. 122) er f. Ex. Exognathen ligesaa godt udviklet; paa anden Maxille (Fig. 93) er 
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Exognathen af en serdeles lignende Form. Ja Overensstemmelsen gaar endog til Finesser 

i Behaaringen. 

Mandiblen ligesaa. 

Antennerne er næsten identiske med Galatheas; 1. Led er indpasset i Epistomet, 

Tuberculum ved Inderranden, de to folgende Led sammenvoksne; Squama mangler heller 

ikke ganske, ialfald har jeg fundet den hos Porcellana rupicola Stps. 

Antennulerne — Galatheas. 

Halefodderne. Hos © finder jeg paa 4. og 5. Ring (hos nogle Arter efter M. E. 

ogsaa paa 3.) et Par Halefodder, som ganske forholder sig som hos Galathea; paa 2. og 3. 

Ring finder jeg paa hver Side en lille Vorte, som antyder en manglende Halefod. — Hos 

å finder jeg lignende Vorter paa 3.—5. Ring; paa 2. findes et Par lignende Halefodder 

som hos Galathea (tydelig Rudiment af ydre Blad — Galathea); derimod mangler 1. Par. 

Skjoldet. Som bekendt findes der hos Galathea paa Skjoldet en Mengde fine 

Tverfurer; hos nogle Porcellaner findes kun faa af disse — men de mangler aldrig ganske — ; 

hos andre findes flere, hos atter andre mange af dem. — Skjoldet er i Reglen meget 

bredere end hos Galathea; men hos nogle Arter, f. Ex. Porcellana angusta, dog ikke meget 

bredere end hos Galathea (de samme Arter er forsynede med talrige Tverfurer). — Rostrum 

er kort. — Linea anomurica meget tydelig; ingen Tverfurer (smlgn. Galathea) fra denne til 

den nedre Rand. De øvrige, ægte, Skjoldfurer er lidet udprægede. 

Halens Epimerer er rettede udefter. 7. Haleled har — som de Haan med Rette 

har gjort opmerksom paa — et med Galatheas paa det allernöjeste overensstemmende 

Udseende!). 

Gellernes Tal (hos Porc. rupicola) er fuldkommen identisk med Galatheas. 

Porcellana slutter sig helt igjennem saa nöje til Galathea, at der kun kan vere 

Tale om Slegtsforskel: Porcellana er en kort, robust Galathea, iovrigt kun afvigende fra de 

typiske Galatheer i Smaating (Mangel af visse Halefodder etc.). 

Æglea 

er ikke nær saa nåje beslægtet med Galathea som Porcellana er det; den frembyder i 

flere Henseender Beroringspunkter med de andre Anomurer, og er ogsaa iøvrigt i et og 

andet afvigende fra Galathea. 

Thoraxfødderne af I. Par afviger fra Galatheas ved at Ledakse 5—6 danner 

betydelig mere spidse og stumpe Vinkler med Ledakse 4—5 (smlgn. Paguroiderne). — 

Thoraxfødderne mangler Epipodit. 

HUE SEE articulo ultimo suturis in septem partes diviso». 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem, Afd. I. 2. 17 
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Tredje Kebefod som hos Galathea, men Epignathen mangler. 

Anden Kæbefod ganske som hos Galathea. 

Ogsaa förste Kebefod og anden Maxille forholder sig ganske som for Gala- 

thea beskreven. 

Förste Maxille afviger derved, at den mangler Exognathen, eller denne er ialfald 

rudimenter; (intet yderste Led paa Palpen). 

Mandiblen — Galatheas. 

Antennerne afviger derved, at 2. og 3. Led ikke er sammenvoksede; til en Squama 

har jeg intet Spor kunnet opdage. 

Antennulerne — Galatheas. 

Cornea besidder den typiske Anomur-Form. 

Halefodderne hos ® paa 2.—5. Ring bestaar af to temmelig lange Led: Skaftet 

og Inderbladet. — Hos & findes der ingen Halefodder undtagen 6. Par; dette ligner ganske 

Galatheas. 

Paa Skjoldet mangler de mange fine Tverfurer, som yi fandt hos Galathea; der- 

imod er e, d og b godt udviklede; desuden findes der nogle fine Linjer i Skjoldets Overflade 

symmetrisk fordelte. Den skarpe Siderand er godt udpreget, hvilket derimod ikke er Til- 

feldet med Linea anomurica; denne lober fortil ib, men standser kort efter at have forladt 

denne, i det Ojeblik den afgiver den — ikke hos Galathea tilstedeverende —- Fure (lai hos 

Paguristes), som lober til Skjoldets nedre Rand; en af de ovenfor omtalte fine Linjer lober 

tet ovenover den skarpe Siderand og henger endog sammen med den omtalte Fure; men 

den kan ikke vere det morphologiske — derimod vel det physiologiske — A®qvivalent til 

den bageste Del af Anomur-Furen. 

Halens Epimerer forholder sig omtrent som hos Galathea. Det yderste Haleled 

har ikke den for Porcellana og Galathea characteristiske syvfeltede Overflade. 

Hvorvel Æglea slutter sig til Galathea, nærmer den sig dog, navnlig ved fürste 

Maxille, Antennerne og visse Punkter i Skjoldet, til de andre Anomurer; merkelig er den 

(atavistisk) penicillate Bygning af Gællerne (sé f. Ex. Dana). 

ce. Hippiderne. 

Hipperne danner, hvorvel de slutter sig nöje til de andre Anomala, en i flere 

Henseender meget abnorm lille Sidegren fra denne Gruppe. — Vi vil begynde med at 

betragte Slegten: 



107 129 

Albunea. 

Thoraxfodderne. Paa I. Par danner Ledakse 5—6 ligesom hos Pagurus (og 

Galathea) spidse og stumpe Vinkler med Ledakse 4—5; 5. Led faar en meget afvigende Form 

derved, at den nederste Ende af Ledakse 5—6 ligger ner ved den nederste Ende af 4—5. 

Ledakse 6—7 danner spidse og stumpe Vinkler med 5—6. — Som bekendt er det förste 

Fodpar ikke forsynet med nogen egenlig Chela, det er kun subcheliformt. — Det sidste 

Fodpar tjæner alene til Gællehulens Rensning etc.; den bevægelige Finger bagenfor den 

ubevegelige. — De ovrige Fodpars bizarre Former vedkommer os ikke her. 

Tredje Kebefod. Som vi har set, er 3. Led altid hos Anomala kort; i Reglen 

kortere end 4.; her er det reduceret saaledes, at selv dets störste Lengde ikke er halv saa 

stor som Længden af 4. Exognathen er reduceret til et kort Skaft, Svoben mangler. Epignathen 

mangler. De to Kæbefodder sidder langt fra hinanden (i Analogi-med de ægte Brachyurer). 

Anden Kebefod (Fig. 34). Exognathskaftet, ligesom hos de andre Anomala, saa 

langt som den sammenböjede Endognath; men Sveben er abnorm: uleddet, fremadrettet. 

Ogsaa disse to Kebefodder er indleddede langt fra hinanden. Ingen Epignath. 

Förste Kebefod (Fig. 61). Lac. interna kortere end den plejer at vere hos 

Anomala; Lac. media som sedvanlig smal; Lacinia externa fjernet fra media. Exognath- 

skaftet længere end Lac. externa og media, men Syoben er ganske abnorm: uleddet, ud- 

fladet, fremadrettet. Epignathen er vel udviklet, i Modsætning til de andre Anomalas noget 

trukken ud bagtil. 

Anden Maxille (Fig. 91) afviger fra det for Anomala normale ved at den proxi- 

male Lobus af Lac. interna kun er lidet bredere end den forreste Lobus af samme. 

Förste Maxille (Fig. 119) afviger blot derved, at den indre Rand af Lac. interna 

er kortere end sædvanlig; det distale Led af Palpen er tilstede, men ligesaa lidt som hos 

dem af de andre Anomala, hvor det optræder, sondret fra det proximale Led. 

Mandiblen har den for Anomala characteristiske Bygning: den sk&rende Rand 

med en Tand noget foran Midten, forresten glat; den knusende Del lille, sammentrykt. 

Antennerne. Förste Led stort, Tuberculum ner ved den indre Rand. 2. og 3. 

Led ikke sammenvoksede. Squama vel udviklet, smal. Svoben kort. 

Antennulerne er meget kraftige. I. Led stort; de folgende mindre, deres Retning 

som hos de andre Anomala. Af de 2 Svober er den overste meget stor, den nederste 

meget lille"). 

Halefodderne hos 2 paa 2.—5. Ring har samme Bygning som hos Galathea. — 

Hos d mangler alle Halefodder undtagen 6. Rings. — 6. Par Halefodder har et langt fremad- 

rettet Skaftled og to uleddede Blade. 

1) M. E. (Hist. n. d. Crust.) har oversét den lille Svobe. 

17° 
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Skjoldet (Fig. 144). Den for Anomala characteristiske Fure (Linea anomurica) er 

skarp og tydelig; fra den lober fortil (eller omtrent fra Midten af den) ligesom hos Pagu- 

roiderne en Fure til den nederste Rand (laı); den bageste Del af det under Linea anom. 

liggende Parti af Skjoldet er forsynet med talrige Smaafurer (smlgn. Paguroiderne); Side- 

randen ovenover Linea anom. er tilstede, men ikke synderligt skarpt udpreget. Skjoldfurerne 

utydelige; men der findes en Mengde fine Tverfurer, som tildels svarer til dem, vi finder 

hos Galathea. Rostrum rudimentert. 

Halen. Förste Haleled har kun Notum udviklet, Sternaldelen mangler; da dette 

Led er et omstridt Problem, bemerker jeg folgende: Hos Homarus findes ovenover Epimeren 

(Pleuren) af 5. Thoraxring en forkalket Plade, af Lyttkens (efter dens Form) kaldet Lamina 

tricuspidata; denne Plade, der efter min Opfattelse er at ansé for et afsondret Parti af 

5. Thoraxrings Epimer, stoder bagtil op til 1. Halerings Notum; den er let kendelig blandt 

andet ved en tydelig Lengdefure, som findes paa den, og jeg har truffen den igen hos 

Galathea, Pagurus etc. under nöjagtig de samme Lejringsforhold (i forbigaaende sagt et 

afgörende Bevis paa Rigtigheden af den ovenfor fremsatte Tydning af Pagurhalen). Lamina 

tricuspidata findes endvidere ogsaa hos Albunea, ovenover den med en Gelle forsynede 

Epimer; men den er her lille og vokset fast til Notum af 1. Halering; iovrigt er Grensen 

mellem dem serdeles tydelig, saa at man ved förste Ojekast endog tror, at de er adskilte. 

Efter dens Lejring iForhold til Lamina tricuspidata kan det ikke betvivles, at det, vi her har 

kaldt Notum til 1. Halering, virkelig er det. Notum I er stort, med sin forreste Del skudt 

ind under Skjoldet; men det kan frit bevæges"). — Epimererne 2—4 store, rettede ud i 

til Siden. i 

Gællerne har den sædvanlige Bygning. Tallene er følgende: 

V: 1 Gælle fra Pleuren. 

IV: 2 Gæller fra Ledhuden, 1 (rudimentær) fra Pleuren. 

Ill: 2 fra Ledhuden, 1 (rudimentær) fra Pleuren. 

11:22 7 = 0 fra Pleuren. 

17 22= — 

Mp3;: 2 = — , den ene vel udviklet, den anden et Rudiment (en blød 

Proces fra Ledhuden). 

Ialt 13 Gæller. 

1) Tidligere Forff's Opfattelse af disse Forhold se under Remipes. 



109 131 

Vi vil dernæst betragte Slægten: 

Remipes. 

Femte Par Thoraxfodder som hos Albunea; de 3 foregaaende Par har ligeledes 

en med dennes vel ikke i alle Detailler, men dog nöje overensstemmende Bygning. Der- 

imod har I. Par — som mangler Chela — forandret sig saaledes, at Ledaksernes Retning 

ganske er som paa de følgende Benpar, hvorvel dets Udseende er væsenlig forskelligt fra 

disses; iøvrigt ligner det Albuneas: saaledes er 3, Led ligesom hos denne meget kort og 

overordenligt bredt, medens det dermed sammenvoksne 2. Led er meget smalt, hvilket 

bidrager til at give Foden et meget characteristisk og fra det almindelige afvigende 

Udseende. 

Tredje Kebefod (Fig. 12). 2.+-3.Led, der allerede hos Albunea var kort, er 

her særdeles kort. 4. Led temmelig udfladet. Af de 3 yderste Led er 5. og 7. temmelig 

korte, 6. temmelig langt. — Exo- og Epignath mangler. 

Anden Kæbefod. Epignath mangler. Exognathen omtrent som hos Albunea, 

dog er Skaftet kortere end den sammenbåjede Endognath. — Hvad Indledningen paa Thorax- 

skelettet angaar, forholder 2. og 3. Kæbefod sig som hos Albunea. 

Förste Kæbefod. Epignathen rudimentær. Iøvrigt som hos Albunea (Lac. interna 

kort etc.). 

Anden Maxille. Lac. externa udelt, eller maaske rettere: den proximale Lobus 

mangler. Den proximale Lobus af Lac. interna som sædvanlig hos Anomala betydelig större 

end den distale Lobus af samme. 

Förste Maxille (Fig. 120). Lac. interna er i sin indre Del temmelig tyk og fast; 

iøvrigt har den omtrent den for Anomala characteristiske Form: fortil omtrent lige, indadtil 

en temmelig lang Rand (om end kortere end hos Pagurerne og Galatheerne). Exognathen 

rudimentær. 

Mandiblen (Fig. 154) er håjst abnorm; den knusende Del er helt borte, den 

«skærende» er lille, tyndhudet, kun delvis forkalket'). Palpen er uleddet, paa sin indad 

vendende Rand fjerhaaret, paa sin øvre Rand med stærke tornagtige Bårster. 

Antennerne. 3., 4. og 5. Led meget smaa, Squama mangler, Svøben kort. 

Antennulerne. Ligesom hos Albunea er den øvre Svøbe godt udviklet — dog i 

!) At den her som Mandibel-Corpus tydede Del ikke er Underlæben, er ganske sikkert, ti jeg fandt for- 

uden den en Underlæbe. — De Haan har oversét Mandiblen; det, som denne Forsker beskriver og 

afbilder som Mandiblen, er det samme, som M. Edwards afbilder som Mandibel (R. A.), nemlig — den 

løsrevne Lac.interna af 1. Maxille. — Som jeg ser, er den dygtige amerikanske Carcinolog Sydney 

Smith (Trans. of the Connecticut Academy Vol. 3, VIII, 1877) kommen til samme Resultat, uden at 

han dog er kommen til fuld Klarhed over Mandiblens Bygning (smlgn. hans Figur af Mandiblen hos 

Remipes med min). 
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langt ringere Grad end hos denne — meget længere end den nedre. — Skaftet kort; den 

for Anomala characteristiske Retning af Leddene er her ikke udpreget. 

Cornea meget lille. 

Hos 2 findes der Halefodder paa 2.—4. Ring, af ganske samme Bygning som 

hos Albunea. — 6. Par Halefodder som hos denne. 

Skjoldet. Rostrum rudimentert. Skjoldfurerne (xar e&oyny) utydelige; de samme 

smaa Tværfurer som hos Albunea (og Galathea). Den skarpe Siderand meget tydelig, bagtil 

endog (i Analogi med Calappa, Lithodes cryptolithodes) dannende et Tag over Fodderne. 

Den bageste Del af den nedenfor Sideranden liggende Del af Skjoldet er membranos; Linea 

anomurica tydelig, men den fra den til den nederste Rand hos Albunea og andre løbende 

Fure (lai) mangler. 

Halen. Lamina tricuspidata er ligesom hos Albunea vokset fast til Notum I; men 

Epimeren til 5. Thoraxring er derhos vokset fast til Lamina tricuspidata. Notum I er meget 

langt, i sin forreste Del hindeagtigt, for Störstedelen skudt ind under Skjoldet, kan ikke 

bevæges"). Epimererne af 2. Ring er de eneste, som er godt udviklede, de folgende er 

meget korte, aftager gradvis i Lengde. — Det sidste Haleled dolkformigt. 

Gellerne er ret bredbladede, Tallene er: 

VEND? 

IV: 2 fra Ledhuden. 

on = 

TE — 

Mp,: 1 

= — vo 

Den Del af Ledhuden, hvorpaa de over IV., Ill. og Il. Thoraxfod udspringende 

Gæller sidder, er ved en forkalket Stribe sondret fra den øvrige Del af samme, saaledes at 

det sér ud, som om de udsprang fra Pleuren, men de er ganske aabenbart homologe med 

dem, der hos Albunea etc. udspringer fra Ledhuden. 

1) Det som jeg har beskrevet som Notum I hos Albunea, og som ganske utvivlsomt er Notum I, 

opfattes ogsaa af M. E. som saadant. Derimod opfatter han fejlagtig den tilsvarende Del hos 

Remipes (og Hippa) som Notum af sidste Thoraxring (Hist. nat. d. Crust. Il); iøvrigt har han paa 

disse Steder nogle factisk urigtige Bemærkninger. — De Haan er conseqventere; han siger (rigtignok 

fejlagtig) om hele Gruppen: Annulus quintus thoracis tergo completus, sub thoracis clypeo produc- 

tus. — Smith (l. c.) fremsætter den samme Tydning, som jeg ovenfor har fremført, men uden den 

her givne — og som det forekommer mig uden fuldt tilstrækkelig — Begrundelse. 
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Slægten Mastigopus Stpson. maa, saavidt jeg efter en ydre Undersogelse kan 

skönne, betragtes som en noget abnorm Remipes. — Det I. Par Thoraxfodder, der som 

bekendt er ringlet og har givet Dyret Navn, ligner iovrigt ganske Remipes’, medens det, 

baade hyad Slankhed og hvad de enkelte Ledstykkers Form angaar, afviger sterkt fra 

Hippas. Ogsaa 3. Kebefod ligner meget Remipes’. Antennerne har en meget kort Svobe. 

Paa Antennulerne er den nedre Svobe, ligesom hos Remipes meget kortere end den øvre. 

Ojenstilkene korte, men dog lidt lengere end hos de Remipes’er, som jeg har set. Skjold 

og Hale som hos Hippa og Remipes. 

Hippa 

slutter sig nöje til Remipes. 

Förste Par Thoraxfodder staar vel nærmest ved Remipes’: Chela mangler, Led- 

aksernes Vinkler med hinanden som hos denne. Men ligesom hos Albunea ligger den 

nederste Ende af Ledakse 5—6 tet ved Ledföjningen 4—5, hvilket ikke er Tilfældet hos 

Remipes. lovrigt ligner Hippa i Thoraxfodderne Remipes. 

Tredje Kebefod ligner i det væsenlige Remipes’; men 2.-+ 3. Led er endnu 

kortere, 4. endnu bredere, 6. endnu længere end hos denne. 

Anden Kebefod forholder sig omtrent som hos Remipes (Exognathskaftet kortere 

end den sammenböjede Endognath); men 2. Kebefod er dog tyndere, noget udfladet, 

Led 7 langt. 

Förste Kebefod omtrent som hos Remipes. 

Anden Maxille (Fig. 92). Ligesom hos Remipes er Lac. interna delt i to Lobi, 

hvoraf den distale er kort; Lac. externa udelt. 

Förste Maxille (Fig. 121). Lac. interna er ikke som hos Remipes fortykket, men 

tynd; har i det hele en ret normal Form: den forreste Rand forholder sig rigtignok ikke 

som den typisk går hos Anomala, men til Gengæld er den indre Rand lang. 

Mandiblen (Fig. 153) har en Bygning, som meget ligner Remipes’; Mandiblens 

Corpus stærkt reduceret, den knusende Del borte, den skærende Del slet ikke forkalket; 

Palpen kan neppe siges at vere leddet. 

Antennerne. Svoben som bekendt stor, ingen Squama, stor Bevegelighed mellem 

2.13. Led og 4. 

Antennulerne omtrent som hos Remipes, dog er den nedre Svabe længere. 

Cornea lille. 
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Halefodderne. Hos © findes Halefodder paa de samme Ringe som hos Remipes; 

de har en ganske lignende Form. 

Skjoldet ganske som for Remipes beskrevet; det er dog sterkere hvelvet, smallere 

end hos denne”). 

Halen som for Remipes beskreven. 

Gællerne forholder sig hvad Bygning og Tal angaar ganske som hos Remipes. 

Under Navnet: 

Albunhippa spinosa 

har den ældre M. E. og Lucas i Arch. du Mus. II beskrevet og fortræffelig afbildet en 

Form, der i det hele slutter sig til Albunea, men i nogle Henseender nermer sig til 

Remipes -Hippa og endelig i andre afviger fra dem alle tre, og som utvivlsomt staar den 

fælles Stamform for de hidtil bekendte Hippider overmaade ner. Jeg har ikke selv under- 

søgt den, men mener i de fortræffelige Figurer og i den Beskrivelse, som de nævnte 

Forfattere giver, at have fornøden Basis for en Sammenligning. 

Thoraxfodderne ligner i det vesenlige Albuneas. — Tredje Kebefod afviger 

fra alle de andres ved at 3. Led er forsynet med en Crista dentata, ved at det sammen- 

voksne 2. + 3. Led kun er lidet kortere end 4. (hos Albunea meget kortere, hos 

Remipes -Hippa næsten rudimentert); 4. Led ikke udvidet; 5. Led, der hos Albunea er af 

Lengde med 6., hos Remipes-Hippa er meget mindre end 6., er her noget mindre end 

6. — Anden Kebefod afviger fra alle de andres ved at vise den typiske Anomala- 

Character, at Exognathens Flagellum er indadrettet og ringlet. — Förste 

Kæbefod slutter sig nöje til Albuneas. — Anden Maxille: den proximale Lobus af 

Lac. interna er betydelig stérre end den distale (som typisk for Anomala; — Remipes- 

Hippa); Lac. externa kløvet (som typisk; — Albunea). — (Figuren af 1. Maxille synes at 

vere gjort efter en blot Stump, og jeg kan derfor ikke drage den ind i Sammenligningen.) — 

Mandiblen?) ligner Albuneas. — Antennerne er forsynede med en temmelig kort Svøbe; 

de synes at vere forsynede med Squama. — Antennulerne: den ovre Svobe er ikke 

lengere end hos Hippa og Remipes; den nedre Svobe er saa lang som hos Remipes, men 

lengere end hos Albunea. — Ojenstilkene er ligesom hos Hippa-Remipes cylindriske: 

1) I R. Animal har M. E. givet fortrinlige Habitus-Figurer af Hippa og Remipes, som udmærket illustrerer 

dette Forhold. 

*) Tegneren er forevrigt kommen for Skade til at give Mandibelpalpen 4 (!) Led. 
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— Halefodderne hos 2 har aabenbart den sædvanlige Hippid- Bygning; Antallet ikke 

opgivet"). — Skjoldets Forrand, d. y. s. den Del af Skjoldranden, som ligger ovenover 

Öjnenes og Antennernes Insertion, er hos Albunea lang, Skjoldet har her sin störste Brede; 

hos Hippa og Remipes er den samme Rand betydelig smallere; Albunhippa forholder sig 

i denne Henseende som Hippa-Remipes, medens iøvrigt Skjoldet i sin Habitus etc. slutter 

sig til Albuneas. — Halen som hos Albunea. 

I Henhold til ovenstaaende vil man let sé, at Slegtskabs-Schemaet for Hippiderne 

bliver folgende: 

Hippa 

_Remipes 

Albunea 

" Albunhippa. 

Rigtigheden af Schemaet vil yderligere fremgaa af folgende Synopsis?): 

1) Af Autopsi kan jeg anføre, at der findes Halefodder paa 2.—5. (og naturligvis paa 6.) Ring. — Sen. Anm. 

2) I nogie Stykker (sé den midterste Colonne) slutter Albunea og Hippa-Remipes sig nærmere sammen; 

i nogle Stykker (Colonnen til höjre) Albunhippa og Hippa-Remipes; i mange Henseender Albunea og 

Albunhippa. Albunea og Hippa-Remipes er ikke hver for sig udgaaet fra Albunhippa, men fra en 

Form (X), som atter stammer fra Albunhippa, men iøvrigt ikke stod (staar) denne saa særdeles 

fjernt. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og math, Afd. I. 2. 18 
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Pedes primi paris subcheliformes. 

Articulus 4% pedis max. 3% non 

dilatatus; articulus 5?” mediocris. 

Epignathus pedis max. 1’ adest. 

Lac. externa maxille 2” bilobata. 

Mandibula normalis. Antenna se- 

cunda squamä instructa. Femine 

articulus postabdominalis 5°* pe- 

dibus instructus. Margo lateralis 

clypei mediocriter acutus. Notum 

mobile. primum  postabdominis 

Epimera postabdominalia articuli 
Tus Ai, 3iet 4 magna. Articulus 

postabdominis brevis. 

Pedes 1i paris simplices. Artieulus 4% 

pedis max. 3% dilatatus, articulus 

5us brevis. Epignathus pedis max. 

li nullus. Lac. externa maxille 2* 

simplex. Mandibula rudimentaria, 

valde abnormis. Antenna 2*squama 

nulla. Feminæ articulus postabdo- 

minalis 5% pedibus nullis. Margo 

lateralis clypei acutissimus, postice 

valde dilatatus. Notum primum 

postabdominis immobile. Epimera 

postabdominalia articuli 3’ et 4*bre- 

vissima. Articulus 7°’ longissimus. 

oo, 

Albunea. 

Articulus 4% pedis 

max. su articulo se- 

cundo-tertio multo lon- 

dentata 
Zus 

in- 

gior. Crista 

nulla. Pes max. 

exognatho brevi 

structus. Exognathus 

pedis max. 2! flagello 

non articulato. 

Albunhippa. 

Art. 4% p. max. 3 

secundo-tertio paulo 

longior. Crista dentata 

adest. Pes max. 3 

exognatho longo in- 

structus. Exognathus 

p. max. % flagello an- 

nulato. 

Hippa-Remipes. 

Articulus secundo- 

tertius rudimentarius. 

Crista dentata nulla. 

Pes max. 3% exognatho 

Exognathus p. 

gi 
nullo. 

maxillaris flagello 

non articulato. 

114 

Lobus proximalis laciniæ in- 

ternæ maxille 2” parvus. 

Antennula flagello supe- 

riore maximo, inferiore 

brevissimo. Scapus oculi 

depressus. Margo anterior 

clypei longissimus. 

Lac. interna maxillæ 2° lobo 

proximali magno. Anten- 

nula flagellis mediocribus. 

Scapus oculi eylindricus. 

Margo anterior elypei bre- 

vis. 
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d. Udviklingen hos Anomala. 

Ugviklingen af Pagurus (Eupagurus) er godt kendt, navnlig ved Rathkes smukke 

Arbejde!). Den forlader Ægget udrustet med to Par Svommefodder, nemlig 1. og 2. 

Maxilliped, medens 3. vel er tilstede, men endnu spæd, kort (uklovet); det sidste Haleled 

er ikke videre dybt indskaaret. — Senere vokser tredje Kebefod ogsaa ud til et Par 

Svommefodder; medens Endognathen endnu er sped og embryonal, er Exognathen en 

vel udviklet Svommepalpe. Omtrent samtidig er ogsaa Thoraxfodderne voksede til, men 

paa disse udvikles aldrig nogen Exognath (smlgn. Natantia, Homarus, Loricaterne, 

Thalassinerne). Skjoldets bageste Rand er hos nogle Pagurer paa dette Stadium trukket ud 

i en kort Torn paa hver Side, og Randen er ved Basis af denne, foroven og forneden, 

forsynet med nogle fine ubevegelige Torne (sé Rathke); men jeg har selv undersogt Pagur- 

Larver i dette Stadium, som ganske manglede baade den större Torn og de fine smaa 

Torne. Sidste Haleled er nu dybere kloftet og Börsternes Antal foroget. — Pagurerne 

gennemlober dernest det bekendte Glaucothoé-Stadium, som nöjaglig svarer til Natant- 

Stadiet hos Loricater ete.; Halefodderne er, som jeg har fundet, to-bladede, det indre 

Blad er i Spidsen forsynet med de for Appendix interna characteristiske Kroge, saaledes at 

det maa ansés for givet, at her foreligger en Sammensmeltning af Appendix interna og det 

indre Blad; Halefodderne er i dette Stadium parrede og Halen symmetrisk og normal; 

forresten er det let at sé, at Glaucothoén er en Pagur-Larve, saaledes f. Ex. ved 6. Par 

Halefodders særegne Behaaring. 

Til Udviklingen af Lithodes er jeg saa heldig at kunne give et lille Bidrag. En 

Lithodes-?, som jeg kobte paa Kobenhavns Fisketorv, bar temmelig moden Rogn under 

Halen, saaledes at jeg af de endnu levende Æg kunde udpille nogle Embryoner. Disse 

havde ligesom de nyfodte Pagur-Larver to Par kraftige Svommeben, 1. og 2. Kebefod; 

3. Kebefod er endnu kort, men tydelig toklovet; den indre Gren er dog endnu serdeles 

kort. Men desuden fandt jeg, i Modsetning til hvad der angives for Pagurerne, at de tre förste 

Par Thoraxfodder allerede var anlagte, ganske vist endnu kun svagt, men dog fuldkommen 

tydelig”). Antennerne er ligesom hos Pagurerne forsynede med en paa den indre Rand 

!) Neueste Schr. d. naturforsch. Gesellsch. in Danzig 3 (1842). — Smlgn. ogsaa Claus: Z. Kenntniss d. 

Malacostracenlarven i Würzb. naturwiss. Zeitschr. 2 1861, og sammes Crust.-System. — Hesse har 

i Ann. d. Se. natur. 6. S. Tome 3, 1876, skrevet en Artikel om Udviklingen af Pagurus, en Artikel, 

som jeg ikke ønsker at characterisere nærmere; jeg vil blot bemærke, at jeg ikke ret véd, hvorover 

jeg skal forbavse mig mest, enten over at Forfatteren har skrevet Afhandlingen, eller over at Re- 

dactionen (H. og A. Milne-Edwards) har optaget den. 

?) Den Omstendighed, at der er Spor til Thoraxfodder og en toklovet 3. Maxilliped hos den spæde 

Lithodes, går mig noget betænkelig ved at antage, at Eupagurus, som jo ellers staar den saa ner, 

i det Ojeblik, den forlader Ægget, skulde forholde sig som det angives. Da de paagældende Forhold 

18* 
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haaret, vel udviklet Squama. Halespidsen (Fig. 205) er bred, svagt udskaaret, forsynet 

med 7 Par Börster, der, da Dyret endnu er beklædt med den embryonale Cuticula, er 

meget plumpe (smlgn. P. Meyers Figur af Halespidsen af Eupagur-Embryonet i Jen. 

Zeitschr. 11, 1877). 

Udviklingen af Galathea. 

a) Jeg har undersogt Larver af Galathea intermedia, der lige var komne ud af 

Ægget, og som med Lemmerne endnu sammenfoldede sad under Moderens Hale. Förste 

og anden Kebefod tvegrenede, vel udviklede Svommeben; 3. Kebefod kort, synes uklovet, 

men Genstandens Lidenhed og slette Conservationstlilstand går mig det ikke muligt at afgöre, 

om der ikke skulde vere en lille indre Gren. Antennerne er forsynede med en stor 

Squama ligesom hos Pagurerne. Det sidste Haleled (Fig. 207) er ret dybt indskaaret, for- 

synet med 5 Par lange Fjerbörster; desuden findes paa hver Side udenfor Börsterne 1 

kortere Torn, om hvilken jeg ikke med Bestemthed tör sige, om den er ubevegelig eller 

indleddet; jeg er mest tilböjelig til at antage det forste. 

b) En mig foreliggende Zoëa (Fig. 208—208e) fra 60° 9‘ N.B., 5° 37° V.L. Greenw. 

tilhorer uden Tvivl ligeledes Galathea. Den er langt videre fremskreden end a. Thorax- 

fodderne er allerede ret vel udviklede, slaaede ind under Bugen, uden Exopodit, det I. 

og sidste Par med Chela; Chela paa I. Par er lang og slank; de folgende (I. —IV.) Thoraxfodder 

uden Spor til Chela. Foruden förste og anden Kæbefod er ogsaa 3. Kæbefod forsynet med 

Svommepalpe; Endognathen paa denne er derimod endnu svag. Förste og tredje Kæbefod har et 

lille Anlæg til en Epignath.— Anden Maxille har den proximale Lobus af Lac. interna lidt 

större end den distale af samme. Lac. interna af förste Maxille er simpelt afrundet, 

har endnu ikke den voksnes characteristiske Form. — Squama er lang og smal, behaaret 

paa sin indre Rand. — Skjoldet er forsynet med et langt, lige Rostrum; de to bageste 

Hjörner trukne ud i to lange Torne; Skjoldets Rande, foroven og forneden, ved Basis af 

bemeldte Torne, forsynede med en Rekke ubevegelige Smaatorne. — Der er smaa, to- 

bladede Halefodder tilstede; Yderbladet af sidste Par har en langstrakt tilspidset Form. — 

Sidste Haleled er dybt gaffeldelt; Börsterne indenfor Gaffelens Grene er kortere end hos 

den spæde Larve, deres Tal individuelt forskelligt (6 + 6, 6 +7, 7 + 8); paa Ydersiden af 

Gaffelen findes to ubevegelige Torne. — Der findes Anleg til Geller: nemlig over V 1, 

over IV 3 (to smaa nedre og én större øvre), over III dito, over II dito, over I 2, over 3. 

Kebefod to Geller; Gelletal, der paa det nöjeste passer paa Galathea. Naar vi sammen- 

ikke er ganske lette at iagttage, ialfald ved en mere flygtig Betragtning, var det vel muligt, at de 

paageldende Dele ogsaa fandtes hos Pagurerne, men er bleven oversete. I modsat Fald kommer 

vi til den Slutning, at Lithodes forlader Ægget paa et lidt mere avanceret Stadium end 

Eupagurus. 
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holder dem med Thoraxfoddernes Form etc. og Localiteten, kan der ikke vere ringeste Tvivl 

om, at den beskrevne Larve tilhorer Galathea. 

c) Endelig har jeg lidt at meddele om en Galathea-Larve, der i det hele staar 

mellem a og b i Udvikling. Thoraxfodderne er tilstede som Vorter. Den Del af 3. Kebefod, 

som senere bliver til Led 3—7 af Endognathen, er tilstede som en Vorte; derimod er Led 

1—2 (hvori Musklerne, som beveger Exognathen) vel udviklede, og Exognathen er en kraftig 

Svommepalpe; 1. og 2. Kebefod staar omtrent paa samme Stadium som hos b. — Svoben 

af den ydre Antenne er endnu kort, derimod er Squama lang, smal og tilspidset. — Hale- 

fodder er endnu ikke tilstede. — De ydre lange Torne paa sidste Haleled (Spidserne af Gaffelen) 

er neppe saa lange, som hos b, men lengere end hos a; der findes 7 Par lange Borster. 

— Pandetornen og de lange bageste Torne paa Skjoldet som hos b, Randene af disse 

endvidere ligesom hos denne tandede. — 58° 29/N.B., 44° 54" V.L. 

Porcellana slutter sig ogsaa i Udviklingen") nöje til Galathea. Den spæde Larve 

skal — den har jeg nemlig ikke selv set — udmærke sig fra alle andre Anomala-Larver ved 

ikke at have noget Rudiment til 3. Kæbefod —- noget jeg dog, hvorvel jeg ikke tår benægte det, 

foreløbig tillader mig at betvivle. — Senere hen optræder 3. Kæbefod forsynet med en ægte 

Svommepalpe, som dog er mindre end hos de andre Anomala. — Sidste Haleled er mærke- 

ligt ved sin Form; men denne er i Grunden kun en Modification af Galatheas’; tenker vi 

os nemlig, at den spidse Vinkel hos denne tiltager i Störrelse endog betydelig ud over 

180°, faar vi Porcellanas Hale ud”); ligesom hos den unge Galathea-Larve træffer vi hos 

Porcellana 5 Par lange Börster og 1 Par korte Torne. — Som bekendt er Pandetornen og 

de bageste Torne uhyre lange; Randene kan vere tandede ligesom hos Galathea. 

Claus har i sit oftere citerede Arbejde, Tab. IX Fig. 1—10, afbildet en Larve, som 

han med ? henforer til Albunea. Jeg har selv undersogt en lignende Larve og kan ikke blot 

bekrefte Claus’ Hypothese, men kan godtgöre dens Rigtighed. Jeg vil da först bemerke, at 

forste og sidste Par Thoraxfodder er subcheliforme, og dernæst, at Chela paa I. Par har en 

Form, som vi, blandt Former som er forsynede med Chela paa V. Par, kun træffer hos Albuneaÿ). 

Dernest har jeg ogsaa undersogt Gelleanleggenes Antal; og disse stemmer af alle de Deca- 

poder, jeg har undersøgt, kun med Albuneas; der findes nemlig: over V1, over IV 3, over Ill 3, 

over II 2, over I 2, over 3. Kebefod 2. Hermed kan Sagen vist betragtes som ganske 

afgjort. — lovrigt bemerker jeg, at 3. Kebefod er forsynet med Svommepalpe, at Thorax- 

fodderne ikke har Spor til Exopodit, at den store Squama har Haar paa sin indre Rand, 

1) Se navnlig Fr. Müller, Die Verwandlung der Porcellanen, A. f. Naturg. 1862; samt Claus, Crust.- 

System. 

2) Smign. Forholdet mellem Rostrum hos Palinurus og Homarus. 

3) Og Albunhippa 
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at Skjoldet ligesom hos de andre Anomala-Larver ingen Rygtorn har, men to store Sidetorne, 

som vist svarer til de bageste Torne hos Galathea etc.; det sidste Haleled er ejendommeligt 

(sé Claus). 

Af Albunea har jeg endnu undersogt et Stadium, som nöje svarer til Glaucothoé- 

Stadiet af Pagurus, altsaa Natant-Stadiet. Den paageldende Larve sluttede sig i det hele 

nöje til den voksne Albunea, men adskilte sig ved at have tobladede Halefodder, ganske af 

samme Bygning som hos Glaucothoén. Den var derhos endnu storöjet. 

Udviklingen af Hippa, som Sidney Smith!) har oplyst, slutter sig i det hele nöje 

til Albuneas. Den mærkeligste Forskel er den, at det synes, at 3. Maxilliped — der hos 

den voksne som bekendt mangler Exognath — i intet Stadium er forsynet med Svemme- 

palpe. Squama er lille hos Zoéaen. — Ogsaa hos denne optræder et Natant-Stadium?). 

Sammenligner vi Anomala med de foregaaende, falder det, efter det her udviklede, 

straks i Øjnene, at de i mangt og meget slutter sig specielt til Thalassinerne, og da 

navnlig til en saadan Form som Axius princeps (de smaaEpipoditer og Epignather, Sammen- 

voksningen af 2. og 3. Led paa Thoraxfodderne, 1. Kæbefod, 2. Maxille, 1. Maxille, Mandiblen, 

det lille Squama, den svage Svobe paa de ydre Antenner, Gællernes Bygning etc.). 

Men trods det nöje Slegtskab, de viser med Axius (princeps), kan de dog ikke 

directe afledes fra denne Slegt. Der er nemlig visse Forhold, hvori de afviger fra denne 

som fra alle bekendte Thalassiner, og hvori de nermer sig til Homariderne. Jeg vil her 

navnlig minde om den (typisk) vel udviklede Cornea, om Thoraxfodderne af förste 

Par, om Halens vel udviklede Epimerer hos Galathea, Forhold, som bestemt peger hen paa, 

at den Form, hvorfra de nedstammer, ikke falder sammen med nogen bekendt Thalassinide, 

om den end stod disse meget ner og i et «System» maatte regnes til dem. 

Af Anomala staar Pagurus i nogle Henseender (tobladede Halefodder, ret vel ud- 

viklet Squama) denne hypothetiske Stamform nærmest, i andre staar Galathea den 

nærmere (Epipoditer etc.); Hipperne?°) er vistnok udgaaede fra en Form, der stod mellem 

Pagurus og Galathea: 

1) The Early Stages of Hippa talpoida, Trans. of the Connecticut Acad. 3. 1877. 

2) Morsomt nok kan Smith — ligesom Kroyer i sin Tid — ikke forstaa, hvortil Krogene paa det indre 

Blad tjæner. 

3) Halefodderne hos 2 af de mest primitive (Albunea og Albunhippa) ligner ganske Galatheernes; 

Squama er derimod mere lig Pagurernes, etc. 
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Porcellana 

Galathea 

Hipper 
Paguroider 

Axius Thalassinide typice 

Astacus 

Homaride. 

VII. Brachyurerne. 

Til Anomala slutter sig Brachyurernes i Nutiden saa talrigt repræsenterede, men i 

det hele meget uniforme Gruppe. Den deler sig höjst naturlig i tvende Underafdelinger, de 

ægte Brachyurer og Dromiaceerne. 

a. Brachyura genuina. 

Carcinus mænas. 

Thoraxfodderne mangler Epipodit. Paa I. Par forholder Drejningsaksen 5—6 sig til 

Drejningsakse 4 —5 som typisk hos Anomala: den danner stærkt spidse og stumpe Vinkler med 

denne. Som man vil erindre, griber hos Homarus en Proces paa hver Side — ved Enderne 

af Drejningsakse 5—6 — fra 5. Led op om Randen af 6.; hos Carcinus griber atter en 

Proces fra 6. paa hver Side ud over Processen fra 5.; Forbindelsen bliver særdeles solid. 

Ledakse 6—7 danner med 5—6 Vinkler, som er meget ner ved at vere rette, men dog 

endnu er spidse og stumpe. — V. Par mangler ethvert Spor til en Chela; det er Gangben 

af samme Form som de foregaaende Par. 



142 120 

Tredje Kæbefod (Fig. 16). Der findes en stor, bagud udtrukken Epignath. 

Exognathens Skaft naar betydelig ud over 3. Led (= Anomala); Flagellum er indadrettet. 

3. Led langt, fladtrykt: den indad vendende Flade af Leddet er næsten bleven til en Kant; 

Crista dentata tydelig, men ikke serlig udpreget. 4. Led er ligesom 3. meget bredt og 

fladtrykt, kortere end 3. 

Anden Kebefod (Fig. 36). Exognathskaftet rager ud over Stammen (smlgn. Ano- 

mala); Sveben indadrettet. Lang Epignath. De to Kebefodder er — analogt med Hipperne — 

indleddede langt fra hinanden, og 4. Led er i Harmoni hermed smallere, sparsommere forsynet 

med Börster end sædvanlig. — Ogsaa de to 3. Kæbefodder er indleddede et Stykke fra hinanden. 

Förste Kebefod (Fig. 66). Lac. externa böjer sig forneden med sin ydre Rand 

bagved Exognathskaftet, men drejer sig dernest med Spidsen indad; paa sin ydre Side 

udsender den en kort but Proces (a), hvorved dens forreste Ende faar Udseende af at vere 

tvært afhugget; den indre Rand af Lac. externa er fjernet fra media (= Anomala). — Lac. 

interna temmelig stor, men dog kortere end media. — Exognathsveben er stor, ringlet, 

indadrettet. — Epignathen colossal. 

Anden Maxille (Fig. 96). Palpen er forneden (proximalt) meget bred, lober spidst 

til. De to Lobi af Lac. interna begge smalle, den proximale rager lengere frem (mediant) 

end den distale (smlgn. Anomala). 

Förste Maxille (Fig. 125). Det distale Led af Palpen er större end hos Anomala. 

Lac. interna er en meget smuk Modification af disses. Det forreste indre Hjörne af Tygge- 

fligen (7) er nemlig trukket særdeles stærkt ud, medens den hos Anomala er ganske kort; 

den øvrige Del af Inderranden (ö) er her kort; den forreste Rand af Lacinien ligner ganske 

Anomala’s. 

Mandiblen. Den skærende Rand er glat med en utydelig Tand omtrent midtpaa 

(smlgn. Anomala, Axius princeps). Det knusende Parti er kun svagt udviklet, utydeligt afsat 

(svagere end hos Anomala). — De to nederste Led af Palpen sammensmeltede. 

Antennerne. Det nederste Led er lille, i Sammenligning med Anomala’s sterkt 

reduceret i Omfang. Den Hinde, hvori Mundingen for den succowske Kirtel findes, ligner 

ganske den tilsvarende hos andre Decapoder; den har, ligesom hos Anomala, sin Plads ved 

den indre Rand af Leddet, men endnu yderligere end hos disse; dog er den omgiven af en 

fuldstendig, eller nesten fuldstendig, forkalket Ramme. Den sés ikke uden Preparation, 

ti en Proces fra Epistomet skyder sig frem og skjuler den. En Proces, som ogsaa findes 

hos de tidligere omtalte, men som hos Carcinus er meget stor, udspringer fra den bageste, 

nederste Rand af den omtalte Ramme og er rettet opefter (indefter)!). — 2. og 3. Led er 

') Disse Forhold synes ikke tidligere at vere rigtig sete af nogen, saavidt jeg kan skønne heller ikke 

af Strahl (Archiv f. Naturg. 1862, Monatsb. d. Akad. z. Berlin 1861). 
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sammenvoksede; den indre Ende af Ledaksen mellem 2.+- 3. Led og 4. er drejet opefter, 

saaledes at Ledaksen kommer til at ligge skraat, medens den hos de tidligere omtalte ligger 

horizontalt. 

Antennulerne. Det nederste Led er serdeles tykt og bredt (smlgn. Anomala); 

det folgende Led udspringer fra den indre Del af Forenden. Det 2. Led er i Hvilen böjet 

skraat ud til Siden; det 3. er, i Modsætning til Anomala’s, knækket tilbage bag det andet, 

med Spidsen bagud og indad, i complet modsat Retning af den, vi fandt hos Anomala. — 

To meget korte Svober, ligesom typisk hos Anomala. — Ligesom hos disse sidder endvidere 

de to Antennuler temmelig langt fra hinanden. 

Öjenstilkene er lange, det inderste Led, som er lidt lengere end det ydre, er 

tyndt og skjules — som sædvanlig — af Rostrum (sé iøvrigt nedenfor). Cornea har den 

samme Form, som vi fandt saa tydelig hos Eupagurus. 

Halefodderne (smlgn. Fig. 183). Hos 2 er der Fodder paa 2., 3., 4. og 5. Ring; 

hver Fod har to smalle, lange Blade. Der findes som sædvanlig et ganske kort forste 

Basilarled og et meget langt andet; den ydre Gren (Blad), som allerede hos Homarus etc. 

sidder indleddet lidt ovenfor (9: nærmere ved Basis end) den indre, er her indleddet tet ved 

den proximale Ende af Basilarleddet. Dette er rettet stærkt indefter; de to Grene sidder 

langt fra hinanden. — Det ydre Blad er, som sædvanlig, ikke ægbærende. 

Hos @ findes der kun Lemmer paa 1. og 2. Ring. Förste Par frembyder en videre 

Udvikling af de hos Anomala (Paguristes og Galathea) forefundne Forhold; den Sammen- 

rulning, vi dér fandt af Bladet, er her fort videre, saaledes at der er dannet en Rende med 

nöje sammensluttede (men ikke sammenvoksede) Rande; den (som sædvanlig) tykkere bageste 

Rand dækker den forreste, tyndere; Renden er kun aaben tet ved Bladets Insertion paa 

Basilarleddet. — Det andet Par Halefodder bestaar af to lange Led: Skaftet og det med 

Appendix masculina sammenvoksede indre Blad (der er ingen Grense mellem App. masc. 

og Bladet); smlgn. Paguristes og Galathea. 

Skjoldet er characteristisk. Det er meget bredt, der findes den samme Siderand 

som hos Anomala, meget skarpt udpreget. Rostrum er meget bredt, kort, stoder sammen 

med en Proces fra Epistomet (smlgn. Scyllarinerne), dækker det indre Ojenstilkled; det 

yderste Led af Ojenstilken ligger i den saakaldte Orbita, en Grube i Skjoldet. — Linea 

anomurica er tilstede, tydelig, men den nedenfor denne liggende Del af Skjoldet er ikke 

som hos Anomala bevegelig; de egenlige Skjoldfurer findes der neppe Spor til, men der- 

imod er en Del af Muskelindtrykkene meget tydelige. 

Halen. Sidestykkerne rettede ud til Siden. 7. Ring lille. 3.—5. Ring er hos & 

sammenvoksede. 

Gellerne. Hver Gælle har to Rækker brede Blade. Tallene er folgende: 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Rekke, naturvidensk. og math. Afd. I. 2. 19 
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AVS 0) 

IV: 0. 

III: 1 fra Pleuren. 

II: 1 = — 

I: 2 fra Ledhuden. 

Mp3: 2 - — 1 fra Epignathen. 

Mp = — 1 - — 

De øvrige Former”), som hører til de Haans Brachygnath- Gruppe (+ Dromia- 

ceerne) slutter sig i det hele nåje til Carcinus; jeg vil kortelig omtale dem under ét. 

Thoraxfødderne. Hos Ocypode og nærstaaende Former mangler den for Carcinus 

og Flertallet af Brachyurer characteristiske Proces, der udspringer fra I. Pars 6. Led ved 

Enderne af Ledaksen og griber ud over Processen fra 5. Led. Endvidere fjærner disse 

Former — der ogsaa i andre Henseender (sé nedenfor) danner en afvigende Flöj — sig fra 

Carcinus ved at Ledakserne 6—7 og 5—6 danner spidsere (og stumpere) Vinkler med hin- 

anden end hos denne. — lovrigt har jeg ikke i Thoraxfødderne fundet Afvigelser fra det 

for Carcinus beskrevne. 

Tredje Kebefod. Hos Ocypode mangler Exognathen Flagellum og dens Skaft er 

kort; i Forbindelse hermed staar det, at det for Carcinus etc. characteristiske Hjörne paa 

4. Led ganske mangler. Hos den nærstaaende Cardisoma er der Spor af Hjörnet tilbage, 

ligesom ogsaa Flagellum her er tilstede. — Iøvrigt forholder disse Former, ligesom ogsaa 

de andre undersøgte, sig i Bygningen af 3. Maxilliped som Carcinus. 

Anden Kæbefod. 4. Led hos Ocypode og nærstaaende bredere og stærkere 

behaaret end hos Carcinus. 

Förste Kebefod. Hos Grapsus, Ocypode etc. er det ydre Hjörne trukket ud 

fremefter (sé Fig. 67). 

Anden Maxille. Hos Grapsus (Fig. 97) og Ocypode er den proximale Lobus 

af Lac. interna forneden bredere end hos Carcinus. — Hos Hyas er den proximale Lobus af 

Lac. interna meget stor, den distale lille; hos den nærstaaende Stenorhynchus mangler 

hin ganske, kun den distale er tilstede, og Lac. externa er hos denne udelt og smal. 

!) Jeg har undersøgt Repræsentanter for de forskellige Afdelinger; i Litteraturen (navnlig hos de Haan) 

foreligger der desuden talrige Analyser, især af Munddele, som godtgör disse Formers nöje Sammen- 

hæng. — De ovenstaaende Bemærkninger om Enkeltheder hviler udelukkende paa Autopsi. — Det 

ligger forresten udenfor min nærværende Opgave at behandle de genuine Brachyurers Systematik i 

det enkelte; det er kun min Opgave at bestemme hele Gruppens systematiske Stilling. 

“Ff 
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Förste Maxille. Hos de fleste forholder den indre Rand af Lac. interna sig lige- 

som hos Carcinus, men hos Grapsus (Fig. 128) og Ocypode er den derimod — istedenfor 

som hos Careinus at vere concav — convex, altsaa en ret betydelig Forandring i Sammen- 

ligning med Carcinus. Den forreste Rand af Lac. interna har jeg bestandig fundet som 

hos Carcinus. — Palpen har jeg hos Stenorhynchus fundet ganske kort, énleddet; de 

andre, jeg har undersøgt, forholder sig heri som Carcinus. 

Mandiblens Corpus har jeg bestandig fundet som hos Carcinus. 

Antennerne erhos Pseudocorystes!)kraftigere end sædvanlig hos Brachyurerne. 

Antennulerne. Hos Ocypode er de to sidste Led samt Svoberne næsten 

rudimentere. 

Halefodderne. Hos nogle (f. Ex. Cancer pagurus) er Randene paa Bladet af 1. 

Par Halefodder hos d mindre sammensluttede end hos Carcinus. — Hos Cancer og Pseudo- 

corystes finder jeg, at 2. Par hos à har det yderste «Led» delt paa tværs, en Antydning 

af dets Sammensætning af det indre Blad og Appendix interna. 

Skjoldet giver mig ikke Anledning til Bemerkninger; det slutter sig gennem- 

gaaende i de Forhold, hvorpaa det her kommer an, til Carcinus’. 

Ogsaa de Former, der hos de Haan danner Gruppen Oxystomata, slutter sig 

uden Undtagelse nöje til Carcinus. Jeg har af Oxystomer i det enkelte undersogt Repre- 

sentanter for alle de Haans Familjer (Dorippe, Calappa, Hepatus, Persephone, Ranilia). 

Thoraxfodderne forholder sig i Reglen nesten ganske som hos Carcinus: Led- 

akse 5—6 paa I. Par danner med 4—5 meget spidse Vinkler, Ledakserne 6—7 og 5 - 6 omtrent 

rette, etc. Hvad det förste Punkt angaar, gér dog Persephone og Philyra (og formodenlig 

ogsaa andre Leucosier) en Undtagelse; hos disse danner Ledakse 4—5 omtrent rette Vinkler 

med 5—6, altsaa et Forhold, der staar i nöjeste Analogi med det, vi fandt hos Homarus. 

— Hos Dorippe er som bekendt Thoraxkrumningen?) ligesom hos Dromiaceerne stærk 

(Notopoder Latr.), og det bageste Par subcheliforme Thoraxfodder ligner ved en loselig 

Betragtning Homolas; men den bevægelige Finger sidder ikke som hos Homola bagved, 

men foran den ubevegelige. 

Tredje Kebefod hos Dorippe og Calappa afviger ikke synderlig fra Car- 

cinus’.. Heller ikke hos Ranilia (Fig. 18) og Hepatus (Fig. 19) er Afvigelsen særdeles 

stor; 4. Led har det samme characteristiske ydre Hjörne; hos Hepatus er den indre, ovre 

1) Corystes forholder sig næsten ganske som Pseudocorystes. 

2) Convexiteten vender som bekendt nedefter. 

19* 
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Spids trukken sterkt ud, hos Ranilia har Forlengelsen ramt Leddets midterste Del; hos 

begge mangler Exognathen Svobe. Hos Persephone (Fig. 20), der iovrigt i 3. Kebefod 

ligner Hepatus, er det ydre Hjörne paa 4. Led ganske eller dog næsten ganske forsvundet. 

Anden Kebefod omtrent som hos Carcinus. Hos Ranilia er Svoben kort (hos 

Ranina mangler den efter de Haans Figur). 

Förste Kebefod. Hos Calappa (Fig.68) og Dorippe er det indre forreste 

Hjörne af Lac. externa stærkt trukket ud fremefter. Hos Hepatus er dette ikke Tilfældet, 

her er Forholdene som hos Carcinus. Hos Leucosierne og Ranilia er Lac. externa 

lang og kraftig, men har ikke den for Brachyurerne typiske Form; hos Ranilia mangler 

Exognath - Svoben. 

Anden Maxille. Hos Hepatus og Calappa normal (= Carcinus); hos Do- 

rippe mangler Lac. interna og Lac. externa har kun Spor til Indskering. Hos Ranilia 

er Palpen ikke slet saa bred ved Basis som sædvanlig; ellers normal. Hos Persephone 

er Palpen normal, men af Lacinierne er der kun en smal, tilspidset, uklovet Del tilbage 

(formodenlig Lac. externa). 

Förste Maxille. Hos Dorippe, Galappa (Fig. 126), Hepatus, Ranilia (Fig. 

127) normal; hos Persephone er Palpen kort, uleddet. 

Mandiblen har jeg bestandig fundet omtrent som hos Carcinus. 

Ojnene. Hos Ranilia er Rostrum, analogt med Homolas, temmelig smalt og 

dækker ikke inderste Led af Öjenstilken. 

Antennerne (de ydre) er hos Ranilia temmelig kraftige. 

Skjoldet i det vesenlige som hos Carcinus (Siderand, Linea anomurica; Skjold- 

furer utydelige). 

Hos Raninerne har 9’s Könsaabning, i Modsetning til de andre genuine Brachyurer, 

sin Plads i Basilarleddet af III. Par. Dette Factum staar i ligefrem simpel Relation til 

Sternums overordenlige Smalhed og er ingenlunde Tegn paa nermere Slegtskab mellem 

Raninerne og Dromiaceerne eller Anomala; Raninerne er genuine Brachyurer, men 

derhos en Gruppe, som i mange Henseender frembyder abnorme Trek. 

lovrigt maa det vere mig tilladt her at udtale en beskeden Tvivl om Naturligheden 

af de Haans Gruppe Oxystomata. Det er mig f. Ex. ganske gaadefuldt, hvilket sammen- 

knyttende Baand der er mellem Hepatus og Calappa eller Dorippe, eller hvorfor Raninerne 

stilles sammen med de andre. I det hele vil jeg opfordre den, der disponerer over et stort 

Materiale af Brachyurer og som har Taalmodighed til at undersoge og sammenligne en stor 

Mengde af disse Dyr i en yderlig Detail — ti det maa der til —, til at bearbejde hele 

Brachyur-Gruppens Systematik; det vil sikkert vere et interessant og lönnende Arbejde. 
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Udviklingen af de genuine Brachyurer er nu ret vel bekendt!). — Larven 

forlader Ægget forsynet med 2 Par Svommefodder ligesom Anomala’s, men skiller sig fra 

disses ved at mangle Anlegget til 3. Maxilliped. — Senere vokser denne frem samtidig med 

Thoraxfodderne, men, hvad jeg særlig fremhæver: Exognathen paa 3. Maxilliped er 

aldrig Svommepalpe (smlgn. Fig. 2134 af en Larve omtrent paa samme Stadium som 

Galathea-Larven b); ligesaa lidt som hos Anomala har Thoraxfodderne nogensinde Exopodit. 

Endvidere bör det bemærkes, at Zoéa’ens Skjold typisk hos Brachyurerne er forsynet med 

en (lang) Pandetorn og to Sidetorne (smlgn. Anomala), samt en Rygtorn, som altid fattes 

hos Anomala. Squama er altid svagt udviklet. — Ogsaa Brachyurerne gennemløber et 

Natant-Stadium (Megalops); i dette er de forsynede med Halefodder af ganske lignende 

Bygning som Glaucothoés etc.; 6. Par Halefodder er som bekendt tilstede; de synes 

ikke paa noget Stadium at vere forsynede med mer end ét vel udviklet Blad; dog har jeg 

hos en Megalops (af en Raninoid) fundet et rudimentert indre Blad, som vel ogsaa vil 

genfindes hos andre. 

b. Dromiaceerne. 

Denne Gruppe danner den skönneste Overgang mellem de genuine Brachyurer og 

Anomala. Vi vil först betragte Slegten: 

Dromia. 

Thoraxfodderne. Ledakserne paa I. Par forholder sig som hos Carcinus. Den 

Proces, der hos Carcinus og de egte Brachyurer i Almindelighed udspringer fra Led 6 ved 

Enderne af Drejningsaksen og griber ud over Processen fra Led 5, hviler her ovenpaa 

denne, griber ikke ud over den. (Ligesaa forholder sig Anomala, Thalassinerne og — 

Astacus; hos denne er derhos Processerne fra 5. Led korte og slutter ikke fast om Kanten 

af 6. Led, saaledes at Forbindelsen bliver langt mindre fast end hos Homarus). — V. Benpar 

er forsynet med en Chela, den bevegelige Finger sidder bag den ubevegelige (smlgn. Ano- 

mala). De to bageste Par Ben kortere og tyndere end de foregaaende. 

Tredje Kebefod (Fig. 15). 3. Led er knapt saa langt som 4. (smlgn. Anomala; hos 

Carcinus meget længere). 3. Leds Crista dentata er tydeligere end hos Carcinus; samme Leds 

indad vendende Flade er vel smallere end nogen af de andre to Flader, men dog meget 

langt fra at vere bleven til en skarp Kant som hos Carcinus. 4. Led udadtil trukket ud i 

et Hjörne (— Carcinus). — Exognathen som hos Carcinus. Epignathen vel udviklet, men 

mindre end hos Carcinus. — De to 3. Kæbefodder, ligesom ogsaa Kebefodderne af 2. Par 

1) Smign. Claus, Crust.-System. 
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sidder tæl ved hinanden (= Paguroider, Galatheider etc., modsat Carcinus); i Forbindelse 

hermed staar det, at de proximale Led har en væsenlig anden Form end hos Carcinus og 

de andre genuine Brachyurer. 

Anden Kebefod. Exognathsvoben indadrettet, Skaftet lengere end den sammen- 

böjede Endognath. 4. Led i sin proximale Del bredere end hos Carcinus, men forefter 

smalt, besat med lange indadrettede Börster, som mangler hos Carcinus. Vel udviklet 

Epignath ligesom hos Carcinus. 

Förste Kebefod (Fig. 65). Exognathen som hos Carcinus. Epignathen er ikke 

ner saa langstrakt som hos denne. Lac. externa har det samme ydre Hjörne som hos 

Carcinus, men hele Lacinien er forholdsvis kortere end hos de genuine Brachyurer (smlgn. 

Anomala). Lac. media temmelig smal ligesom hos Brachyura genuina og Anomala; Lac. 

interna kortere end media. 

Anden Maxille (Fig. 95). Ligesom hos Anomala er den proximale Lobus af Lac. 

interna meget större end den distale Lobus af samme. Palpen er bredere ved sin Basis end 

hos Anomala, smallere end hos Carcinus, i Enden tilspidset. 

Förste Maxille (Fig. 124). Den forreste Rand af Lac. interna har den samme 

characteristiske Form som hos Anomala og de ægte Brachyurer. Det forreste inderste 

Hjörne er vel trukket lidt ud, men langt fra saa meget som hos Carcinus: Lac. interna 

ligner langt mere Anomala’s end de ægte Brachyurers. — Palpen er toleddet, det yderste 

Led större end hos Anomala. 

Mandiblen ligner Carcinus’. Dog er den knusende Del — som iøvrigt kun er 

lidet fremtrædende — bredere end hos denne. 

Antennerne. Det nederste Led, hvorpaa Hinden med Udförselsaabningen for den 

succowske Kirtel findes, er bredere end det folgende Led; ved den indre Rand finder vi 

Hinden siddende; en lille Proces, der udspringer fra Leddet og gaar ud over Hinden, giver 

det Udseende af, at denne sad i et Indsnit i Leddet. Forskellen mellem Carcinus og Dromia 

er i dette Punkt kun ringe; Leddet er hos Carcinus smalfere og Hinden mere decideret 

rykket hen paa Leddets Rand, samt skjult af en Proces fra Epistomet, som mangler hos 

Dromia. — 2. og 3. Led ligesom hos Carcinus sammenvoksne; den indre Ende af Ledaksen 

mellem 2.-+ 3. og 4. Led er drejet mindre opefter end hos Carcinus. 

Antennulerne. 1. Led er ikke saa bredt som hos Carcinus; det folgende böjer 

ligesom hos denne udad; det 3. opad, bag det 2., men det kan ikke som hos Carcinus 

legge sig ned langs 2. Leds Bagside. — To korte Svober. 

Ojenene. Cornea er lille, viser ikke tydelig den for Anomala og Brachyurer 

characteristiske Form. 

Halefodderne hos @ (Fig. 183). Ligesom hos Paguristes finder vi förste Par 

Halefodder tilstede; Skaftet ret langt, der findes kun I Svobe, hele Foden er kort. Paa de 
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folgende Par er det ydre «Blad» indleddet tet ved den proximale Ende af Skaftet; dette 

Blad er ligesom hos Carcinus segelformig krummet med Spidsen indad; det er ligesom hos 

Carcinus forsynet med lange Börster, der ikke blot udspringer fra Randen, men fra hele 

Bagsiden. — Hos & har förste Par en lignende Bygning som hos de ægte Brachyurer, men 

er temmelig kort. Det 2. Par bestaar af tre Led: Skaftet, det indre Blad, samt Appendix 

masculina, som udspringer fra Spidsen af det indre Blad; Appendix er langt kortere end 

hos Carcinus, men omtrent af samme Form. — Paa 5. Ring har jeg paa en Dromia-& 

fundet et Par Halefodder af lignende Bygning som hos 2, men ganske smaa; paa 3. og 4. 

Ring saa jeg hos samme Rudimenter til Halefodder. — Som bekendt findes der hos begge 

Kon Spor til Halefodder paa 6. Ring, dog kun til Skaftet. 

Skjoldet. Rostrum ligesom hos Carcinus ved Basis bredt; dets Spidse støder sammen 

med en Proces fra Epistomet. Lignende Orbita. Ligesom hos de ægte Brachyurer er de 

egenlige Skjoldfurer utydelige, Muskelindtrykkene tydelige; en for Dromia ejendommelig Fure 

paa Skjoldets Overflade lober ud foran den bageste af Siderandens Tender (denne Fure 

genfindes hos de fossile Slegter Oxythyreus, Goniodromites og Pithonoton, som almindelig, 

og sikkert med Rette, stilles til Dromiagruppen). — Linea anomurica tydelig. 

Halen. Sidestykkerne rettede udad. Sternaldelene ikke eller yderst svagt udviklede. 

Ingen af Haleleddene sammenvoksede. 

Gellerne har den sedvanlige bladede Bygning. Tallene er: 

V: 1 fra Pleuren. 

IV: 1 fra Pleuren, 1 fra Ledhuden; ogsaa denne sidste udspringer tilsyne- 

ladende fra Pleuren, da det paageldende Parti af Ledhuden er forkalket; 

men den svarer aldeles - utvivlsomt til den ene af dem, der hos andre 

udspringer fra Ledhuden. 

III: 1 fra Pleuren, 2 fra Ledhuden. 

ie ile — Dts — 

I: 2 fra Ledhuden. 

Mine. = — 0 fra Epignathen. 

Mp,: 0 - — 1 - = 

Slægten : 

Homola !) 

afviger i Habitus sterkt fra Dromia, men staar den iovrigt, som ogsaa de Haan skarpt 

fremhever, meget ner; dog afviger den i flere interessante Punkter. 

1) Jeg har undersøgt Arten Cuvieri. 
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Thoraxfodderne udmerker sig derved, at der findes en vel udviklet Epipodit paa 

1.—3. Par. lovrigt som hos Dromia hvad Ledakser etc. angaar; det V. Par subcheliformt. 

Tredje Kebefod ligner Dromias hyad 3. Led angaar, ligesom ogsaa 4. Led har 

det for Brachyurerne saa characteristiske ydre Hjörne. 

Anden og förste Kebefod og Maxillerne forholder sig som hos Dromia; 

dog er det bageste Hjérne paa Epignathen af 1. Kebefod ikke saaledes udtrukket som hos 

Dromia, men kort, afrundet. 

Mandiblen udmerker sig ved at den knusende Del er ret vel udviklet. 

Antennerne. Membrana tympanica sidder paa Enden af et rorformig udtrukket 

Tuberculum. 

Öjenstilkene er ikke dækkede af det smalle Rostrum. (Corneas Form er ikke 

ganske let at sé paa det mig foreliggende, törrede Exemplar.) 

Halefodderne hos 2 ligesom hos Dromia; dog mangler det rudimentere 6. Par, 

men 1. Par er tilstede. 

Skjoldet. Rostrum er ligesom hos Dromia bredt ved Basis, men smalner sig 

meget hurtig af. Ligesom hos Dromia og de andre Brachyurer støder Rostrum sammen 

med en Proces fra Epistomet. — Hos Homola Cuvieri har jeg fundet Linea anomurica 

lobende paa en lignende Maade som hos Dromia, men kun fortil; den bageste Halvdel af 

Furen manglede. (Hos Homola spinifrons fandt jeg slet intet Spor til Linea anomurica, 

hvorhos jeg dog maa bemerke, at det af denne Art undersogte Exemplar var törret og 

ferniseret og maatte ikke tages itu). Furerne paa Skjoldets Overflade er tydeligere end hos 

Dromia (saaledes navnlig €), men iøvrigt de samme; den for Dromia characteristiske Fure 

er ogsaa tilstede her!) Ogsaa Sideranden findes, men er ikke meget skarp. En Orbita 

findes ikke. 

Gelle-Tallene er folgende: 

VED: 

IV: 

Ill: 

II: 

1 fra Pleuren, 

1 

1 

I: 2 fra Ledhuden. 

2 

1 

1 

= Be obs er 

2 

Mp;: 

Mp, : 

= — 0 fra Epignathen. 

2 = {= ne 

1) Foruden de omtalte Furer finder jeg hos Homala Cuvieri en skarp Fure ovenover Sideranden; 

hos Homola spinifrons findes den ikke. 

| 
| 

| 
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Udviklingen af Dromia. 

En mig foreliggende Zoëa!), paa omtrent samme Stadium som Galathea-Larven b, 

fra 37° 30° N.B.,, 122° 50° Ø.L. tilhører, som jeg nedenfor skal søge at vise, utvivl- 

somt Dromia. 

Thoraxfodderne er saa vidt udviklede, at man let kan tælle Leddene; det förste 

Par (Fig. 209e), som er temmelig tykt og forholdsvis kort, bærer fuldstændige Klosakse; 

men alle de folgende mangler ethvert Spor til Chela. De mangler alle Epipodit. Det 

merkeligste ved dem er imidlertid, at förste Par, og kun det, er forsynet med en 

Exopodit, som aabenbart har fungeret som Svommepalpe. 

Tredje Kebefod (Fig. 2090). Endognathen er ret vel udviklet; der findes en 

tydelig Epignath. Exognathen er Svammepalpe. 

Anden Kebefod (Fig. 209e) er forsynet med Epignath og naturligvis med 

Svommepalpe. 

Förste Kebefod (Fig. 2095) har en stor Epignath af samme Form som hos 

den typiske Krabbe-Zoéa. Svommepalpe. 

Anden Maxille. Den proximale Lobus af Lac. interna er dobbelt saa stor som 

den distale. 

Antennerne (Fig. 209) udmærker sig ved at besidde en vel udviklet, randhaaret 

Squama, samt ved ganske at mangle den for Brachyurerne (og Anomala) saa characteristiske 

Torn fra andet Basalled. 

Halefodderne paa 2.—5. Ring er store, navnlig det ydre Blad (det indre lille). 

Sidste Par Halefodder er tobladede, begge Blade stærkt randhaarede. 

Skjoldet (Fig. 209) har en noget aflang Form, mangler ganske Rygtorn, Pandetorn 

middellang, en kort Torn fra hver Side af Skjoldets Bagrand. Skjoldets Overflade er for- 

synet med flere tydelige Furer og svage Knuder, men iøvrigt glat. 

Sidste Haleled (Fig. 209a) er aldeles ikke indskaaret, der findes 12 Børster paa 

Bagenden. 

Gælletallene (Gællerne mangler endnu Blade) er følgende: 

Mærk 

(én större foroven, én lille forneden). 

Mp; : 

Mp, : 

2 

3. 

li: 3. 

2 

2 (0 fra Epignathen). 

1 fra Epignathen. 

1) Skjoldet Længde 5™m, 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Rekke, naturvidensk. og mathem. Afd. I. 2. 20 
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Denne merkelige Larve, som er saa stærkt afvigende fra alle Decapod-Larver, som 

vi hidtil kender, kunde der vere Tale om at henfore til Thalassinerne, Anomala eller 

Brachyurerne; andre Decapoder maa paa Forhaand vere udelukkede. 

Imod at henfore den til Thalassinerne taler imidlertid navnlig bestemt Thorax- 

foddernes Bygning (kun Klosakse paa 1. Par), Gelletallene etc.; disse maa vi altsaa ogsaa 

udelukke. 

Til Anomala kan den heller ikke hore, thi her har vi aldrig nogen Epignath paa 

2. Kebefod, Epignathen paa 1. Kebefod har aldrig den Form, vi her finder, Gelletallene er 

altid andre end dem, vi her finder, etc. 

Vi har da kun Brachyurerne tilbage. Her kan atter af flere Grunde ikke vere 

Tale om Brachyura genuina. Vi har da kun Dromiaceerne tilbage; til Homola kan 

den nu — selv afsét fra, at dennes Larve nedenfor vil blive beskreven og har et ganske 

andet Udseende — ikke hore, bl. a. paa Grund af Gelletallene. Vi har da kun Dromia 

(og de denne nærstaaende Former) tilbage. 

Men med Dromia stemmer den ogsaa i alle de Forhold, hvori man kan sammen- 

ligne den med den voksne, baade i Epignatherne, i Thoraxfodderne, Gælletallene etc. 

Vi kommer saaledes til den mærkelige Slutning, at Dromia-Zoéaen er forsynet med 

Svommepalpe paa 3. Kæbefod ligesom Anomalernes, i Modsetning til de genuine Bra- 

chyurers Zoéa, at förste Thoraxfod i Modsztning baade til Anomala og 

Brachyura genuina har en Svommepalpe, at Antennerne, ligeledes i Mod- 

sætning til begge disse Grupper, mangler Tornen paa 2. Led"), at Skjoldet mangler 

Rygtorn’). 

Dromia-Megalops’en er som bekendt, ligesom Anomala’s og de genuine 

Brachyurers tilsvarende Stadium, forsynet med tvegrenede Halefodder paa 2.—5. Ring, hvis 

indre Blad har Kroge i Spidsen. Den afviger fra de egte Brachyurers, men ligner Ano- 

mala’s Natant-Stadium i at have to vel udviklede Blade paa 6. Par Halefodder (et Factum, 

som Claus alt har fremhevet); dog maa jeg her bemerke, at jeg ogsaa har undersogt 

Dromia-Megalops’er®), som kun havde ét Blad paa 6. Par — formodenlig et Overgangsstadium 

til den voksne. 

Homolas Udvikling. 

Til denne Form har jeg to lidt forskellige Stadier af samme Art (eller dog af to 

meget nerstaaende Arter). 

1) Muligvis er den yngre Zoéa forsynet med denne Torn, muligvis er det en Arts-Ejendommelighed. 

2) Hermed er det selvfølgelig givet, at den Zoëa, som Claus afbilder i sit Crust.-Syst. Tab. XIV, Fig. 

6—13, og om hvilken han siger, at dens «Antennen und Mundtheile stimmen bis in's Detail mit der 

Krabbenzoéa überein», ikke, som han antager, kan tilhore Dromia. 

3) Da jeg undersøgte dem paa Munddelene, som næsten ganske ligner de voksnes, er det fuldkommen 

sikkert, at de tilherer Dromia. 
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at). Fanget 31° 65‘ S.B., 45° 17’ O.L. Den er forholdsvis mindre udviklet end 

den ovenfor omtalte Dromia-Zoéa. — Thoraxfodderne er smaa, I. Par med Spor til 

Chela, de andre uden saadant. — Tredje Kebefods Exognath er en vel udviklet 

Svommepalpe, Endognathen (d. v. s. dennes distale Del) er endnu rudimenter. 1. og 2. 

Kebefod er forsynet med Svommepalpe; fürste Kebefod har Epignath, de andre mangler 

en saadan. — Antennerne har ligesom hos Dromia-Zoéa’en en Squama, som er behaaret 

langs hele Randen; her findes en lang Torn fra Antenneskaftet. — Skjoldet (Fig. 212) er 

rigt forsynet med Torne, deriblandt ogsaa en, ikke meget lang, Rygtorn. — Omtrent 30 

temmelig korte Börster paa den temmelig svagt udskaarne Haleende. 

b?). Staar omtrent paa samme Stadium som Dromia-Zoéa’en. 32° 30’ S.B., 15° 

O.L. — Thoraxfodderne ret vel udviklede (Leddene kan tælles); fra I. Par udspringer 

ingen Exopodit, men derimod en vel udviklet Epipodit, som ogsaa findes paa IL og UL. 

Par. Chela paa I. Par stor, de andre mangler Chela. — Baade 2. og 3. Kebefod er nu 

forsynede med Epignath, paa begge er den vel udviklet; 1. Kebefods Epignath har samme 

Form som hos den genuine Krabbe- Zoéa paa tilsvarende Stadium (smlgn. Fig. 213); Endo- 

gnathen paa 3. Kæbefod er större end hos a. — Dyret er mere pigget end a, iøvrigt ingen 

mærkelige Forskelle. — Gelletallet kan jeg ikke opgive, da Dyrets ikke særdeles gode 

Conservationstilstand gér mig det umuligt at tælle dem. 

Ser vi hen til Epignatherne, til Epipoditerne (paa I.—IN. Par) etc., kan der ikke 

vere nogensomhelst Tvivl om, at Larven 6 — og med den a — tilhører Homola. Inter- 

essant er paa den ene Side Ligheden (Kæbefodderne, Squama) med Dromia, paa den anden 

Side den betydelige Forskel (Tornen paa de ydre Antenner, Skjoldet, Exopoditen paa I. 

Thoraxfod) mellem Dromia-Zoéaen og de foreliggende Larver. 

Medens paa den ene Side de genuine Brachyurer slutter sig nöje til Dromierne, 

slutter hele Gruppen, men navnlig Dromierne, sig paa den anden Side saaledes til Anomala, 

at man ikke kan tvivle paa, at de er udgaaede fra disse (smlgn. Ledakserne paa I. 

Thoraxfod, 1. Kæbefod, Exognatherne paa Kebefodderne, 1. Maxille, Mandiblen, Tuberculums 

Plads, det tykke 1. Led paa Antennulerne, Sveberne paa samme, Cornea, &’s Halefodder, 

Sideranden paa Skjoldet, Linea anomurica, de udadrettede Sidestykker paa Halen, Gællernes 

Bygning, Tornen paa den ydre Antenne hos Larven, sammes Halefodder etc.; V. Benpar hos 

Dromiaceerne, 3. Kebefod, 2. Maxille, Udviklingen hos samme). 

1) Skjoldet 3™m Jangt. 

?) Skjoldet 7™™ Janet. 
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Spörger man dernest, til hvilken af de ovenfor omtalte Grupper af Anomala de 

nermest slutter sig, da vil det af meget nerliggende Grunde vere aabenbart, at fra Pagu- 

roiderne eller Hipperne kan de ikke vere udgaaede. 

Vi har saaledes kun Galathea-Gruppen tilbage. Fra denne Gruppe — eller rettere 

fra Galathea, ti Porcellana staar aabenbart i de faa Punkter, den afviger fra Galathea, Bra- 

chyurerne fjernere — var jeg en Tidlang tilböjelig til at antage, at Brachyurerne var 

udgaaede, og jeg fandt mig bestyrket deri ved det Factum, at hos Galathea ligesom hos 

Brachyurerne 2. og 3. Led af Antennen er sammenvoksede. Men dette Factum staar isoleret, 

og imod det staar andre, navnlig Halefoddernes Bygning, som, forekommer det mig, for- 

byder at aflede Brachyurerne fra denne Gruppe. 

Og paa den anden Side staar der Facta, som efter mit Skön viser tilbage ud over 

alle nulevende Anomala, — Existensen af en Epignath paa 2. Kebefod, Formen af Epigna- 

then paa 1. Kebefod, Palpen paa 1. Maxille, der mere ligner Axius’ end Anomalernes, 

Gellerne paa og ved 2. Kebefod ete., maaske ogsaa Existensen af en Svommepalpe paa I. 

Thoraxfod hos Dromia-Larven —, og som tyder paa, at den Anomal — ti et Medlem af 

Gruppen Anomala har det veret — hvorfra Brachyurgruppen er udgaaet, stod Thalassinerne 

(Axius) nærmere, end nogen af de nulevende Anomaler går det. 

I Henhold hertil faar vi folgende Schema: 

Brachyura genuina 

Dromiaceer 

Porcellana 

Galathea 

Hipper 
ppe Pagurus 

Axius 



IX. Almindelig Oversigt. 

Subordo I. Natantia. 

Corpus compressum, exoskeleton corneatum. — Pedes thoracici semper graciles; 

. pes primus sequentibus rarissimo validior, plerisque secundo brevior. Articulatio inter 

articulos 5?" et 6?" sine axe. Articuli 7 omnes mobiles. Artieulus 3% longus. Epipus 

plerisque, exopus paucis adest. Orificium genitale maris in membrana articularia inter 

thoracem et pedem 5%” (plerisque). — Pes max. 3% plerisque pede thoracico 1° longior, 

pediformis. Exognathi pedum maxillarium apice prorsum verso (Crangone excepto). — Apex 

palpi mandibule prorsum versus. — Squama magna, spina plerisque margine exteriore nec 

apice sitä; articuli 1% et 2% antenne sequentibus magnopere validiores. Tuberculum «audi- 

tivum» introrsum versum. Flagellum antennæ validum. — Et scapus et flagella antennule 

plerisque magna; art. 1% scapi spinà in margine exteriore instructus. Sete olfactoriæ in 

parte proximali inferiore flagelli exterioris. — Scapi oculorum (paucis exceptis) longi, cornea 

permagna, art. 17? scapi rostro non obtecto. — Pedes postabdominales 1'—5' paris natatorii, 

scapo valido; pedes postabd. 1i paris plerisque bifidi. — Clypeus rostro compresso, dentibus 

acutis instructo (paucis exc.). — Postabdomen valde compressum, gibberum, epimero primo 

magno sequentium altitudine æquali. Annulus 7%: acutus (paucis exc.). — — Pedes thoracici 

larvarum semper exopode instructi. Squama antenne larvis minoribus natu articulata. 

1. Peneide. 

Pedes thor. 1‘'—34 chelati (in Sergeste chela pedi 1°, in Leucifero 1° et 2° deest); 

digitus mobilis supra immobilem. Pes 3% ceteris longior. Epipus magnus inter branchias 

immisus (in Sergeste et Leucifero deest). — Pedes max. 34 7-articulati, basi inter se approxi- 

mati. — Pes max. 2° longus, margine exteriore articuli 7° magno, ejusdem fere ac interiore 

longitudinis. — Lacinia externa pedis max. 1‘ longa, interdum 5-articulata, scapus exognathi 

processu exteriore nullo. Exognathus flagello nullo (in Penæo, Sicyonia, Sergeste, [Leucifero]) 

aut bene distincto (in Stenopode). — Lacinia interna maxillæ 2° bipartita, lobe proximali 

magno (in Stenopode), parvo (in Penæo, Sicyonia), evanescente (in Sergeste, Leucifero). — 

Maxilla 1° laciniä interna rotundata; palpus interdum (in Penæo) 4-articulatus. — Mandibula 

parte secanti lata a parte manducatorià magna in nullo genere profunde separata. — Ramus 

interior pedis postabd. 1! maris hamulis multis. Pedes postabd. appendice interna nulla. — 

Clypeus suleis distinctis ornatus. — Epimerum annuli postabd. 1™ marginem anteriorem 

epimeri 2 tegit. — Branchiæ plerisque foliose, foliis foliolis margine instructis. — — Larve 

majores natu omnibus pedibus exopodibus instructis. — Ex ovo præcoces erumpunt. 
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2. Eucyphotes. 

Pedes thoracici 1—2: (non 3%) chelati, dig. mobilis extra et infra immobilem (ple- 

risque). Pes 3S secundo plerisque brevior. Epipus parvus (vel nullus). — Pedes max. 3“ 

quinque-articulati, basi inter se remoti. — Pes max. 2°‘ brevior quam in Penæidis, margine 

exteriore art. 7' perbrevi, interiore longo. — Lacinia externa p. m. 1' brevis, scapus exognathi 

processu exteriore magno. — Lac. interna max. 2” lobo proximali nullo. — Lac. interna 

max. 1* acuta apice prorsum verso (Caridina exc.). — Mandibula plerisque profunde bipartita, 

nonnullis normalis. — Ramus interior pedis postabd. 1‘ maris hamulis paucis vel nullis 

instructus. Pedes postabd. appendice interna hamulis instructa. — Clypeus sulcis paucis, 

indistinetis ornatus. — Epimerum 2" postabdominis marginem posteriorem epimeri 1' tegit. 

Annulus 7% dorso spinis quatuor, extremitate posteriore spinis quatuor setisque pennatis 

duabus. — Branchiæ simpliciter foliose. — — Larve plerisque nullo ætatis tempore exopode 

in pede 5°. — Ex ovo erumpunt pedibus thoracicis immaturis instructe. 

Subordo II. Reptantia. 

Corpus non compressum vel depressum. Exoskeleton calcificatum. Pedes thor.’ ple- 

risque validi, gressorii; pes 1?” sequentibus plerisque multo validior. Articulatio inter art.°° 5°™ et 

6" semper axe instructa. Art. 2% terlio plerisque coalitus. Art. 3% plerisque brevis. Epipus 

sæpissime deest. Orificium genitale maris in articulo basali 5' paris. — Pes max. 3° pede 

thoracico 1°(nec non sequentibus) multo minor, non pediformis. — Apex palpi mandibule pone 

partem secantem plerisque situs. — Squama parva; art. 1% et 2" antenne sequentibus paulo 

validiores ; flagellum plerisque debile. — Et scapus et flagella antennulæ mediocria vel parva; art. 

1% scapi spina in margine exteriore nulla; sete olfactoriæ in parte distali flagelli exterioris. 

— Scapi oculorum breves, cornea mediocris (vel parva), articulus 1?” scapi rostro obtectus. — 

Pedes postabd. 1‘—5' paris adultorum non natatorii. Pes postabd. primi paris uniramis, in 

feminà debilis vel nullus. — Clypeus rostro depresso. — Postabdomen non compressum vel 

depressum, non gibberum, epimero 1° parvo vel nullo. Ann. 7** typice non acutus. — — 

Squama antenne larvarum non articulata. — Larvæ maxime natu, statui adulto proxime, 

pedibus postabdominalibus natatoriis. 

1. Homaride. 

Pedes thor.i 1i, 2i, 3i chelati, pes 5% subcheliformis; digitus mobilis 1‘ paris intror- 

sum versus. Art. 2% 1‘ paris 3% coalitus, art. 2° reliquorum pedum liber. Art. 3% quam in 

ceteris Reptantiis major. Pedes 1i—4! epipode magno. — Scapus exognathi p. m. tertii art. 

3° endognathi brevior. Scapus exognathi p. m. 2 endognatho brevior. Lac. externa p. m. 



135 157 

fi biarticulata, media lata longior; lac. interna brevis. Flagella exognathorum pedum max. 

prorsum versa, epignathi magni. — Lobus proximalis lac. interne max. 2? margine interiore 

brevi. — Lac. interna max. 1” margine interiore mediocri; palpus biarticulatus, art. distali 

longo. — Mandibula parte manducatorià magna. — Squama mediocris, flagellum antenne nec 

non scapus valida, tuberculum deorsum versum. — Cornea mediocris. — Pedes postabdom. 

appendice interna nulla, primi paris maris copulatorii, % paris birames appendice masculina; 

ramus externus pedum postabd. sexti paris articulatus. — Rostrum mediocre; sulci clypeales 

profundi. — Epimera postabdom. sat magna. — Branchie penicillate; branchiæ pleurales 

adsunt. — — Larve exopodibus instructæ !). 

Astacus cum Homaridis conjungendus; differt tamen Homaro et appro- 

pinquat Thalassinidis lacinià externa breviore pedis max. l'a medida angustiore 

remota, epignatho p. max. 1! breviore, lac. interna maxillarum 22 et 1*, parte 

manducatoria mandibule minore, branchiis filamentis paucioribus instructis, annulo 

ultimo thoracis separato. 

2. Eryonidæ?). 

Pedes thor. —4' paris chelati, pedes 1‘ sequentibus non multo validiores, digito mobili 

supra et extra immobilem. Epipus? -— Squama sat magna, flagellum antennæ sat validum. 

— Scapus antennule mediocris. — Pedes postabd. utriusque sexus appendice interna in- 

structi, primi paris maris copulatorii, secundi paris appendice masculina. — Rostrum latum, 

clypeus depressus, sulci clypeales profundi. — Epimera postabdominalia sat magna. — 

Branchiæ penicillate. — — Larvæ (?) exopodibus, clypeo depresso instructe. 

3. Loricata. 

Pedes bi feminæ chelati, ceteri pedes chelà nulla (pes I" sequentibus paulo validior, 

interdum subcheliformis, digito mobili supra immobilem). Art. 2" omnibus pedibus 3% 

coalitus. Pedes 1’— paris epipode magno. — Scapus exognathi pedis max. 3" art. tertio 

endognathi brevior. Scapus exognathi ped. max. 2 endognatho brevior. Lac. externa ped. 

max. li brevis, abnormis, lac. media lata, interna brevis. Flagella exognathorum pedum max. 

prorsum versa, epignathi magni. — Laciniæ max. 2” valde abnormes, non manducatoriæ. — 

Lac. interna max. 1* margine interiore mediocri, ejusdem forme ac in Homaridis typicis; 

palpus brevis uniarticulatus. — Mandibula parte manducatorià aut magna aut nulla. — 

1) Homaride typice Penæidis affines sunt: pedibus thoracicis 1is—3üs chelatis, art. 20 in pedibus 

2is—5is tertio non coalito, epipode magno; flagello exognathorum pedum max. prorsum verso, scapo 

exogn. pedum max. brevi, lac. externà p. m. li longa, lobo proximali maxille 22, lac. internd max. 12, 

mandibulä, antenna, exopodibus larvarum etc, 

*) Hac familia hucusque non bene cognità, diagnosis eä causà valde imperfecta. 
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Squama nulla, flagellum et scapus antenne valida; art. 2% tertio coalitus; tuberculum deorsum 

versum. — Scapus antennule longus, debilis. — Cornea mediocris. — Pedes postabdominales 

femine appendice interna, maris debiles; p. postabdominales primi paris utriusque sexus omnino 

desunt; pedes sexti paris parte distali magno molli, ramo externo articulato. — Rostrum 

valde dilatatum, breve vel mediocre; sulci clypeales profundi. — Epimera postabdominalia 

sat magna, plerisque acuta. — Branchiæ penicillatæ, ejusdem fere numeri ac in Homaridis 

typicis; branchiæ pleurales adsunt. — — Larve exopodibus, clypeo depresso instructs‘). 

4. Thalassinide. 

Pedes thoracici 1— paris plerisque chelati, tertii paris chelà nulla; pes 5%° utriusque 

sexus subcheliformis; digitus mobilis 1‘ paris supra immobilem, articulationibus valde diversis 

ac in Homaridis. Pedes compressi, setis longis marginalibus. Art. 2% omnibus pedibus 3° 

coalitus. Epipus parvus vel nullus. — Scapus exognathi pedis m. tertii art. 3'° endognathi 

aut (plerisque) longior, aut (Axio) brevior; scapus exognathi pedis m. secundi endognatho aut 

(plerisque) longior, aut (Axio) brevior. Lac. externa pedis m. I! mediæ angustiori fere æqualis, 

biarticulata, a media remota, lac. interna mediæ equalis. Flagella exognathorum p. m. 34 et 2# 

prorsum versa (Thalassinà excepta), flagellum p.m. ii breve; epignathi aut mediocres aut parvi 

aut nulli. — Lobus proximalis lac. interne max. 2° margine interiore longo. — Lac. interna 

max. 1” margine interiore longo, anteriore obliquo; palpus biarticulatus, articulo distali sat 

longo aut brevi. — Mandibula parte manducaloriä mediocri vel parva, parte secante unidentata 

(in Axio principe) vel multidentatä (in reliquis). — Squama parva (vel nulla), flagellum et 

scapus non valida; tuberculum extrorsum versum. — Cornea parva. — Pedes postabd. 

appendice interna plerisque, primi paris maris copulatorii, secundi paris birames appendice 

masculinä (plerisque); ramus externus sexti paris plerisque non articulatus. — Rostrum 

parvum, angustum; sulci clypeales leviter impressi; linea thalassinica plerisque. — Epimera 

postabd. parva vel rudimentaria. — Branchie foliose, foliis angustis; branchiæ pleurales 

plerisque nulle. — — Larve exopodibus instructe. 

5. Anomala. 

Pedes 1‘ chelati, 2—3ÿ chela nulla; pes 5% debilis non gressorius, utriusque sexus 

cheliformis. Digitus mobilis 1! paris introrsum versus. Pedes non compressi. Art. 2"° omnibus 

pedibus tertio coalitus. Epipus parvus vel nullus. — Art. 3% p. m. 34 plerisque quarto brevior. 

Scapus exognathi p. max. 34 art. 3° endognathi longior, pedis max. 2! endognatho longior. 5 8 slor, 5 8 

Lac. externa p. m. l'laciniæ mediæ angustioris æqualis vel brevior, uniarticulata, a media 
5 I ] > 

1) Loricata affinissima sunt Homaridis typicis: epipodibus, exognathis epignathisque pedum max., lacinià 

media ped. max. ii, lac. interna max. 12, mandibulà, flagello valido antennæ, branchiis etc. 
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valde remota; lac. interna typice mediæ æqualis. Apex flagelli exognathorum p. m. 34 et 2i 

introrsum versus (paucis exc.); flagellum exognathi p. m. 1' magnum aut parvum, apice aut 

introrsum (in Paguriste, Eupaguro, Lithode) aut prorsum verso. Epignathi p.m. 3% et 1' parvi 

vel nulli, pedis m. 2! nullus. — Lobus proximalis lac. interne maxille 2? margine interno 

longo. — Lac. interna max. 1° margine interiore longo, anteriore transverso; palpus articulo 

distali debili vel nullo. — Mandibula parte manducatorià parva, parte secanti unidentata. — 

Squama parva, flagellum antennæ debile, tuberculum prope ad marginem interiorem art. 1 

situm. — Art. I"° antennule crassus, flagella brevissima. — Cornea typice mediocris. — 

Pedes postabdominales raro appendice interna; {paris maris copulatorii aut nulli; 2 paris 

maris aut ramo externo rudimentario vel nullo, appendice masculinà in apice rami interni, 

aut (plerisque) omnino desunt; ramus externus pedum postabd. 6' paris non articulatus, 

scapus extremus ejusdem paris prorsum versus. — Rostrum parvum, angustum; clypeus 

suleis plerisque indistinctis, lined anomuricä, margine laterali. — Epimera postabdominalia 

aut bene efformata extrorsum fere versa aut rudimentaria vel nulla (in Paguroidis). — Branchiæ 

foliose; branchiæ pleurales adsunt. — — Zoéa neonata pedibus maxil. 1° et 2° natatoriis, 

pede max. tertio rudimentario; zoéa major natu pede max. tertio natatorio; spina dorsali 

nulla. Pedes thoracici nullo etatis tempore exopodibus. In statu natantorio ramus internus 

pedum postabd. hamulis in apice instructus. — Scapus antenne 2° zoëæ spina instructus. 

6. Brachyura. 

Pedes thoracici 1! chelati, 2—3* chelä nulla. Pes 5% nemini debilis, plerisque 

gressorius. Digitus mobilis 1? paris typice non introrsum versus. Art. 2% 3° coalitus. 

Epipus plerisque deest. — Endognathus p. max. 3% depressus, articulo quarto processu mar- 

ginis exterioris. Scapus exognathi p. max. 3articulo tertio endognathi longior, pedis max. 2 

endognatho longior. Lac. externa p. max. 1! media angustiore longior, a media remota uniarti- 

culata, apice introrsum verso; lac. interna typice media paulo brevior. Apex flagelli exognathorum 

p. max. 34 et 2' introrsum versus; flagellum exognathi p. m. li magnum apice introrsum verso. 

Epignathi pedum maxillarium (1', 2, 3%) maximi. — Palpus max. 2® basi latus. — Lac. in- 

terna max. 1” margine interiore longo, anteriore transverso; palpus articulo distali plerisque 

longo. — Mandibula parte manducatoria parva, plerisque non bene efformata, parte secante 

unidentata. — Squama nulla, artic. secundus antenne tertio semper coalitus, flagellum 

debile, tuberculum introrsum versum. — Flagella antennule brevissima, artic. primus scapi 

crassissimus. — Pedes postabd. appendice interna nulla; primi paris maris copulatorii; secundi 

paris maris ramo externo nullo, appendice masculina in apice rami interni; pedes sequentes 

maris nulli vel rudimentarii. Ramus externus p. postabdominalium femin® basi valde ab 

interno distans. — Rostrum latum, epistomati apice attingit; clypeus linea anomurica nec 

non margine laterali. — Epimera postabdominalia extrorsum versa. — Branchiæ foliose ; 

Vidensk, Selsk. Skr., 6. Rekke, naturvidensk og mathem. Afd. I. 2, 21 



160 138 

branchiæ pleurales adsunt. — — Pedes thoracici nullo wtatis tempore exopodibus (Dromiä 

ecx.); in statu natantorio ramus interior pedum postabd. hamulis apice instructus. — Scapus 

antenne secundæ larvarum spina instructus. 

a. Dromiaceæ. 

Pes 5": subcheliformis. — Artic. 3% p. m. 3° margine interiore lato, art. 4° brevior. — 

Pedes max. 2' et 34 basi approximati. — Lobus proximalis max. 2° magnus. — Processus 

anterior interior lac. interne max. 1° brevis. — Tuberculum non obtectum. — Pes post- 

abdominalis 6"S rudimentarius aut nullus. — Branchiarum numerus magnus. — — Zoéa 

major natu pede maxillari 3° natatorio. Clypeus spina dorsali parva vel nulla. 

b. Brachyura genuina. 

Pes quintus typice non subcheliformis. — Art. 3% p. m. 3“ margine interiore aculo, 

articulo 4° longior. — Pedes max. 2i et 3% basi inter se remoti. — Lobus proximalis max. 2” 

typice angustus. — Processus anterior interior lac. interna max. 1? Jongus. — Tubereulum 

processu epistomatis tectum. — Pes postabd. 6" nullus. — Branchiarum numerus parvus. — — 

Zoëa neonata pede maxillari 3° nullo; zoéa major natu pede maxillari 3° non natatorio. 

Clypeus typice spina dorsali. 



å Tabula branchiarum. 

Abbreviationes: T. n, = totus numerus. 

pl. = pleura. 

ma. = membrana articularia. 

ep. = epipus vel epignathus. 
V, IV, II, II, I = pes quintus ete. Mp,, Mp,, Mp, = pes maxillaris III ete. 

Numeri uneinis () inclusi branchias rudimentarias 

indicant. 

‘ 
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T. n. v IV u Il I Mp; Mp, |Mp, 

pl. |ma.} ep. | pl. |ma.| ep. | pl. |ma.| ep. | pl. |ma.|ep.| pl.|ma.|ep.] pl.| ma. \er- pl. ma. jep. 

| | | 
Cerataspis longiremis . 24 1 3 3 1 3 1 3 1 3 1 2 LA Le 

— monstruosus 22 1 3 1 1 3 1 2 1 1 1] 1 

El a sc a ee 18 1 151 1162 102 11182 1 2 2|1 

Sieyonia earinata ... | 13 1 | 2 2 2 Uno 2a 

Sergestes Frisii ....]7(+1)] 1 1 1 | 1 1 1 | (1)! 1 

Caridina Desmarestii . 7 1 1 1} 1 1| 1 1 

INVITEES 5 à ono oe 6 1 1 1 1 1 | 1 

Pandalus borealis 12 1 1/1 1} 1 AU Ad 2 1 

Hippolyter ae) ces ei 6 1 1 1 | 1 1 1 

Palæmon Fabricii . . . 8 1 1 1 1 1 2 1 

Pontonia re: 5(+1)] 1 1 1 1 1 (1) 

Crangon vulgaris . . . 6 1 1 1 1 1 1 . 

— Boreas... . 5 1 | 1 | 1 1 1 

Argis Jar. 2. : «ed 5 |1 1| 1 1 1 
Pasiphaë tarda . . . .. 8 1 1 Ils 1|1 1 

Homarus vulgaris . . . |20.+1)] 1 ME SUI TRIP PAS El] ahh Bei D | 2 1 (1)! 1 

Nephrops norvegicus . [19(+1) 1! | ul) AL tl! DIM 2 Al (1) 

Palinurus........ a DE een 2| 1 er 1/1 
Scyllarus equinoctialis 21 1 EAN ENES EEN hry] pallial ya al 2 1] 1 

JÄTCLUSSULSUS > oe. 19 1 also ere AT A 21 2 1 

Astacus fluviatilis . . . | 18(+3)} 1 | a) 2) 1] (a) 2 | la) 2] 1 2|1 | yl 101 

Thalassina anomala. . 15 | 2 2 2} 1 2| 1 p) | il 11 

Gebia littoralis. . .. . 10 Henn 2 2 2 2 2 

Callianassa gigas . . . | 10(+1) I) | 9 2 2 82 2 (1) 

Paguristes sp. . .... 13(+1)] (1) NE? 112 18182 2 2 

Pagurus tuberculatus . 1277 1| 2 1| 2} 112 2 2 

Coenobita perlata . . . | 11(-+3)] 1 102 1812 tile (1) (2) 

Eupagurus Bernhardus 11 102 2| 2 2 2 

Lithodes aretica....] 11 HS 2| 2 2 2 
Galathea squamifera. . TA | 102 1| 2 12 2 2 

Porcellana rupicola . . 14 | 1 1| 2 1| 2] 112 2 | 2 

Albunea Paretii .... |10(4-3) 1) | Im) 2) Im) 2 2 2 IH) 
Remi pesise yes sne 9 | | 2 2 2 2 | 2 

Hippavey-ie sr. suction. 9 | | 2 2 2 2 1 

Dromiates ae ea 14 1| lan 112 11h21) 2 | 2 1 

HOMO er 14 itl] à 1102 ike 2 2 1} 1 

Carcinus mænas. 9 | 1 1 2 24! iI (lat 

Ocypodere ease ere 7(+1) (1) 1 2 2 1 | 1 
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Recherches sur les affinités des Crustacés décapodes. 

Par 

J. E. V. Boas. 

Dans le mémoire danois détaillé qui précède, j'ai exposé les résultats auxquels 

m'ont conduit les recherches, appuyées sur l'étude du squelette tégumentaire (appareil 

buccal, carapace, etc.), que j'ai faites sur les affinités des Crustacés décapodes, en présen- 

tant séparément au lecteur chacune des formes que j'ai examinées et en montrant par là 

comment elles se rattachent les unes aux autres. Ici, où la place dont je dispose est plus 

limitée, j'ai, pour abréger, rattaché constamment mon exposé au court aperçu en latin 

qu'on trouvera p. 155—162. 

Pour plus de clarté, je commencerai par donner un résumé très court des résultats 

généraux de mes recherches. 

Comme point de départ nous avons les Pénéides. A cette division se rattache 

d'un côté tous les autres Salicoques (génésiologiquement parlant, ils sont issus des 

Pénéides), qui forment un groupe naturel voisin des Pénées, mais très distinct, auquel jai 

donné le nom d'Eukyphotes!) De l'autre côté, des Pénées descend tout le reste de 

l'ancien groupe non naturel Macrura + Anomala et Brachyura, qui tous ensemble forment 

une grande et riche division naturelle. Parmi ceux qui vivent actuellement, le genre Ho- 

marus (et le Nephrops) est le plus voisin des Pénées; de ce petit groupe, qui dans le 

passé était très largement développé, descendent, d'une part, le genre Polycheles 

(Eryon) et les Loricata, et, de l’autre, les Thalassiniens; le genre Astacus est 

une forme intermédiaire entre le Homarus et les Thalassiniens. Le groupe Anomala 

dérive d'une forme appartenant à ces derniers. Ce groupe se divise en trois branches: les 

Galathéides, les Hippiens et les Paguriens. La Porcellana est un Galathéide 

modifié, et le Lithodes un Pagure (Eupagurus) également modifié, mais d'une 

manière bien plus riche. Enfin, le groupe Brachyura provient dune forme apparte- 

!) xugos, crochu; le nom Carides donné par M. Dana à cette division est employé par d’autres auteurs 

pour tous les Salicoques (y compris les Pénées). 
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nant aux Anomala; parmi les Brachyures, le groupe des Dromiacés est le plus voisin 

des Anomala, et les autres Brachyures se rattachent aux Dromiacés comme un tout bien 

homogene. 

On trouvera la filiation des formes indiquée à grands traits dans le tableau p. 27. 

A la page suivante j’ai donné le schema dune «classification» qui se rapproche autant que 

possible des affinités naturelles; mais, à ce sujet, il faut remarquer qu'il est toujours difficile 

de renfermer la nature dans un systeme. Comme on le verra, je n’ai pas adopté l’ancienne 

classification en Macrures et en Brachyures, laquelle me paraît être aussi peu naturelle 

qu’une classification qui diviserait les Mammiferes en Rongeurs et en non-Rongeurs: les 

Brachyures constituent une branche uniforme, riche en espéces et actuellement trés déve- 

loppée de la grande tige des Decapodes. 

Subordo I. Natantia. 

A la diagnose donnée p. 155, j'ajouterai les remarques suivantes: 

L'articulation entre le 5° et le 6° article des pattes thoraciques, en opposition à 

l'articulation correspondante chez les Reptantia, et aux autres articulations des pattes tho- 

raciques, n'a, chez les Natantia, qu'un seul point fixe, tandis qu'il y en a autrement toujours 

deux; il en résulte que cette articulation est privée d’axe et peut se mouvoir dans plusieurs 

sens, tandis que toutes les autres articulations, chez les Décapodes, sont des ginglymes. 

L'orifice génital du male est ordinairement situé dans la membrane articulaire entre 

le thorax et la cinquième patte thoracique. Le Pandalus fait seul exception à cette 

règle, Vorifice en question étant placé chez lui, en analogie avec les Reptantia, dans l'article 

basilaire de la méme patte thoracique. 

La squame des antennes est en général trés grande, ce qui, avec la faiblesse des 

pattes thoraciques, répond bien aux conditions de la vie natatoire. Chez quelques formes, 

dont la maniére de vivre est differente, par ex. le Typton et certaines espéces d’Alpheus, 

la squame, contrairement å la regle, est plus ou moins réduite. 

1. Pénéides. 

Des deux groupes principaux que comprend le sous-ordre Natantia, les Pénéides 

sont le plus ancien, le plus primitif, celui dont descend le second groupe, les Euky- 

photes, et constituent en outre la division la plus primitive des Décapodes. Ce qui le 

prouve, c'est, d'une part, que ce groupe est celui qui se rapproche le plus des Schizo- 

podes, qui, parmi les Crustacés inférieurs, sont les plus proches parents des Décapodes — 

filiation que nous ne pouvons exposer ici plus en detail — et, de l’autre, que c'est du 

méme groupe que, par une différenciation en sens divers, on peut facilement et d’une 

maniere naturelle faire dériver les Eukyphotes et les Homarides, le groupe le plus 

primitif des Reptantia. 
Parmi les formes vivantes appartenant aux Pénéides — je renyoie pour les carac- 

teres généraux de ces derniers à la p. 155 — j'ai eu l’occasion d'étudier les genres Penzus, 
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Sicyonia, Sergestes, Leucifer et Stenopus, mais non les genres Spongicola et 

Acetes, dont le dernier est trés voisin des Sergestes. De ces formes, le genre Pe- 

næus est, sous quelques rapports (l'endognathe!) à 7 articles de la 1° patte-machoire, la 

lacinie externe à 5—4 articles de la 1”? mächoire), et le genre Stenopus, sous d'autres 

(l’epipodite de la 4™° patte thoracique, l’exognathe flagelliforme de la 1"° patte-mächoire, le 

lobe proximal bien développé de la lacinie interne de la 2% mächoire), le plus primitif. Les 

Sicyonia sont à considérer comme des Penæus grossiers, et se laissent facilement dé- 

river de ce genre; les Sergestes diffèrent davantage du Penæus, mais peuvent en chaque 

point être dérivés du même genre; les Leucifer sont des Sergestes*) très anormaux (comp. 

le tableau p. 46). 

Penzus. Les pattes thoraciques des trois premières paires ont un épipodite fendu 

au bout et sont toutes munies d'un exopodite court. — Le 37" article de la 3™° patte-machoire 

(Fig. 2) a une crista dentata bien développée (chez les autres Pénéides, elle l’est moins 

ou manque). L’exognathe de la 1'° patte-mächoire (Fig. 40) est assez large et assez 

court, la lacinie externe se compose de à articles. 2% machoire (Fig. 72): le lobe proxi- 

mal de la lacinie interne est petit. La 1’ mächoire (Fig. 99) est pourvue d'un palpe à 3—4 

articles. — Chaque branchie se compose d'un tronc d’où naissent deux séries de lames; 

le bord de chaque lame est divisé par des entailles en une quantité d’etroites lamelles, qui 

tournent l’une vers l’autre leur surface plane; quelques-unes de ces lamelles sont, par des 

fentes parallèles à leur surface, divisées plus ou moins profondément en plusieurs autres 

(comp. Fig. 187). Le bord découpé des lames branchiales est tourné en dehors vers l’ex- 

tremite distale de la branchie?). 

Sicyonia. Ce genre ne differe du précédent que par des caracteres secondaires. 

Son étroite affinité avec le genre Peneus se manifeste surtout dans les épipodites, dont 

le nombre et la forme sont les mémes (les exopodites, par contre, font défaut); dans la 

17° patte-mächoire, qui a un exopodite et un épipodite tout à fait semblables; dans la 

2de mâchoire, où le lobe proximal de la lacinie interne est encore plus réduit; dans la 

mandibule, qui, de méme que chez les Peneus, a un palpe trés large et aplati. Les 

branchies sont un peu moins nombreuses que celles du Penæus; elles présentent une 

modification intéressante de la structure que nous avons trouvée chez ce dernier genre, 

1) Par épi- exo- et endognathe je comprends les mêmes parties de la deuxième et de la troisième 

patte-mächoire que M. Edwards (Syst. tegum. d. Crust. décap. Ann. d. sc. nat. 3e sér. XVI); mais mon 

endognathe de la premiére patte-machoire correspond a la somme de son endognathe (les lac. int. 

-++ med. de Haan) et de son mésognathe (lac. ext. de Haan); mon endognathe de la deuxième machoire 

correspond aux lac. int. + lac. ext. + palpus de Haan, et mon exognathe, à l'épignathe de M. Ed- 

wards (il ne mentionne pas les autres parties); mon endognathe de la premiére machoire correspond 

aux lac. int. + lac. ext. + palpus de Haan, et le palpus de Haan, de la mandibule, est la partie 

distale de mon endognathe. Pour plus de simplicité, j'emploierai fréquemment les denominations 

de M. de Haan. 

2) M. Claus a déjà émis l'opinion, mais seulement en postulat, que le genre Leucifer est très voisin du 

genre Sergestes. 

3) Le tableau p. 140 indique le nombre des branchies chez le genre Penzus et les formes dont il sera 

question plus loin. 
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modification qu'on peut traduire en disant que les lames branchiales des Sicyonia se com- 

portent par rapport à celles des Penæus comme la feuille dun Mesembryanthemum par rapport 

à une feuille ordinaire. Les lamelles sont courtes et larges, plus larges que longues; le 

bord qu’elles forment par leur réunion, par conséquent le bord découpé de la lame princi- 

pale, est comme chez les Penæus, tourné en dehors vers l'extrémité distale de la branchie 

(comp. Fig. 188). 

Sergestes. L’etroite affinité de ce genre avec le genre Penæus se montre princi- 

palement: dans la 1”? palte-mächoire (Fig. 41), qui a un exognathe semblable, large et court, 

une lac. ext. à 3 articles, avec un prolongement de l'article inférieur, et qui, comme chez 

le Penæus, fait saillie au-dessus de l’exognathe; dans la 2% mächoire (Fig. 73), où manque 

le lobe proximal de la lac. int., et dont le palpe est muni à son extrémité de quelques 

soies caractéristiques tournées en dehors, qu'on retrouve seulement chez le Penæus; dans 

les pattes abdominales du male; dans les branchies, qui ont moins de lames que celles 

des Penæus, mais dont la structure est d'ailleurs la même. Sous d’autres rapports, ce 

genre diffère assez du Penæus; mais les différences sont faciles à comprendre comme des 

modifications des caractères que nous avons constatés chez le Penæus, en partie dans le 

sens d'une réduction (nombre de branchies, absence d’épipodites, d’exognathes), en partie 

dans le sens d'un développement excessif (longueur et gracilité des membres, grand déve- 

loppement de l'abdomen). 

Parmi les espèces de Sergestes que j'ai examinées se trouvait une forme, voisine 

du S. tenuiremis Kr., qui, sous plusieurs rapports, présente avec le genre suivant une 

affinité plus grande que les Sergestes types, par ex. le S. Frisii, sur lequel j'ai surtout 

basé les remarques que j'ai faites plus haut sur ce genre. Les pattes thoraciques, la 

deuxième et la troisième patte-machoire et notamment les pattes abdominales sont bien plus 

allongées et plus minces ou plus étroites que chez les Sergestes types, l’épistome a une longueur 

beaucoup plus grande (la même environ que la partie du sternum où sont fixées les 5 

paires de pattes thoraciques); l'abdomen et le thorax sont très minces, allongés, comprimés, 

et les branchies, petites. En outre, la lacinie externe, l’exognathe et l’épignathe de la pre- 

mière patte-mächoire sont moins grands par rapport à la lacinie médiane et à la lacinie 

interne, et l’exognathe de la deuxième mâchoire est beaucoup plus petit par rapport aux 

autres parties de la mâchoire que chez le S. Frisii, faits qui se lient d'une manière inté- 

ressante à ce qui suit. 

Leucifer. Ce genre, que nous devons examiner plus en détail, est une forme anor- 

male issue du genre précédent. La forme svelte et comprimée du corps et de l'abdomen, 

la gracilité des pattes thoraciques, la grande longueur et Ja ténuité des pattes abdominales, 

le grand développement de l’épistome, qui, chez quelques espèces de Sergestes, le S. tenuiremi 

aff. par ex., est déjà très marqué, tous ces caractères sont poussés ici à l'extrême, et si l’on 

y ajoute l'absence des branchies et quelques modifications de l'appareil buccal qui en sont 

la conséquence, il résulte de toutes ces transformations un des êtres les plus bizarres qu'ait 

produits le groupe si riche des Décapodes. — Les pattes thoraciques de la quatrième 

et de la cinquième paire, dont la dernière surtout était déjà petite chez les Sergestes, man- 

quent ici complètement; les autres sont minces et pourvues de poils. La troisième paire 

est la seule qui soit armée de pinces; le doigt fixe est plus court que le doigt mobile. La 

M. 
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premiere paire est, comme chez les Sergestes, privée du dernier article; il en est de méme 

de la deuxieme, qui est beaucoup plus longue que la premiere et a environ la méme lon- 

gueur que la troisième. L’épipodite et l’exopodite manquent comme chez les Sergestes. — 

La 3% patte-mächoire (Fig. 3) est, comme chez les Sergestes (Penæus, Sicyonia), 

beaucoup plus longue que les pattes thoraciques de la premiere paire, et, de méme que 

chez les Sergestes et les deux autres genres, le deuxieme et le troisieme article n’en for- 

ment qu'un seul qui est assez long; il n'y a ni épignathe ni exognathe. — La 2™° patte- 

mächoire (Fig. 23), qui est revétue de longues soies raides et serrées, a une ressem- 

blance trés caractéristique avec celle des Sergestes; la longueur des 3 articles distals n’est 

pas loin d'être la même que celle des autres réunis; le cinquième article a la même 

flexion caractéristique que chez les autres Pénées; pas d’exognathe ni d’épignathe. — La 17° 

patte-mächoire (Fig. 43) est peut-étre la partie du Leucifer, qui, en tout cas au premier 

coup d’eil, differe le plus par son aspect de l’organe correspondant chez les Sergestes; 

elle se compose en effet uniquement d'une seule partie biarticulée, ce qui s’explique par 

la circonstance que l’épignathe et l’exognathe manquent et que toute la lacinie externe fait 

également défaut, de sorte qu'il ne reste que la lacinie interne et la lac. médiane. Celles-ci 

sont, sur leur bord interne, couvertes d'un grand nombre de soies masticatrices comme 

chez les genres précédents. La lacinie interne est, comme å l’ordinaire, munie d'un sillon 

qui du bord interne s’avance sur sa surface. — La seconde mächoire (Fig. 75) est aussi 

assez réduite: l’exognathe est petit et n’est bordé que de peu de poils; le palpe manque 

entièrement; le reste comme chez les Sergestes. La partie postérieure de la lacinie 

interne est absente. — Le palpe de la 1% mächoire (Fig. 104) est petit et dépourvu de 

poils, les deux lacinies sont plus étroites que chez les Sergestes, mais d’ailleurs de la méme 

forme. — La mandibule, abstraction faite du palpe, qui fait défaut, differe peu de 

celle des genres précédents; la partie triturante est, comme d'ordinaire, située au-dessus 

de la partie tranchante et se réunit en arriére avec celle-ci; elle est munie de quelques 

raies qu'on ne trouve pas chez les Sergestes ni chez les Penæus. — Le cinquième article 

des antennes est long comme chez les Sergestes, et la squame, très étroite (elle 

l'était déjà assez chez ces derniers) — Antennules: Le 1% article du pédoncule 

est très long, l’epine sur le côté externe manque!) — Le dernier article des pédon- 

cules oculaires est très long et mince, les yeux sont grands (chez le S. tenuiremi aff. et 

d'autres, les pédoncules oculaires sont déjà fort longs). — Les deux rameaux des pattes 

abdominales sont très étroits; le reste comme chez les Sergestes. La 1”? paire chez la 

femelle n'a qu'un rameau, et, chez le måle, le rameau interne est transformé de la même 

manière que chez les Sergestes et les Penæus; sur la 2% paire du male, il porte 

un appendice (l’appendice masculin); je nai pu découvrir aucune articulation sur le 

rameau externe de la 6% paire (chez le S. tenuiremi aff., elle est très faible mais existe, 

chez le S. Frisii elle est distincte) — La carapace est, comme chez les Sergestes, 

munie d’un rostre court; en fait de sillons, je n’ai vu que le sillon q, qui se réunit 

avec le sillon correspondant du côté opposé, ou plutôt seulement leur partie transversale 

(comp. Fig. 131); peut-être y a-t-il aussi d’autres sillons, mais ils sont alors très difficiles à 

1) Les tigelles de tous mes exemplaires étaient détachées et absentes. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk, og math. Afd. I. 2. 22 
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observer. — L’abdomen est très long relativement au thorax; il est comme tout l’animal 

très fortement comprimé; c'est à peine s'il peut être question d'épimères. Le 7™° anneau 

de l'abdomen est de chaque côté armé sur ses bords de deux courtes épines mobiles, et 
en porte à son extrémité 3 paires dont Vextérieure est la plus grande. Les branchies 

font complètement défaut. 

D'après ce qui précède, on ne saurait guère mettre en doute que le Leucifer ne 

soit un Pénéide: les pinces de la 3”° paire, la longueur relative des pattes, la structure 

de la 2™° patte-machoire et la longueur de la 3™° par rapport aux pattes, le nombre des 

articles de la même patte-machoire, les mâchoires, la mandibule, les antennes, les pattes 

abdominales, tout cela, à quelques anomalies près, concorde avec ce que nous avons con- 

state chez les Pénéides. Il ne présente aucune espèce d’affinité plus étroite avec les 

Schizopodes, avec lesquels MM. Milne Edwards et Dana le rangent, et les idées émises 

par ces auteurs ont à peine besoin d'une refulation; la structure de la 2™° patte-mächoire 

et notamment la flexion caractéristique à l'extrémité proximale de son 5™° article, la 3™° 

patte-mächoire, la 2% mâchoire, etc., montrent tout de suite, lorsqu'on les compare avec 

les organes correspondants des Schizopodes, combien il s’écarte de ces derniers. Le seul 

caractère qui put indiquer une affinité entre ces formes est la rayure de la surface tritu- 

rante de la mandibule, mais si on le rapproche de tous les autres, il devient évident qu'on 

n’a affaire ici quà une simple analogie (le même caractère se retrouve d’ailleurs chez 

d’autres vrais Décapodes, par ex. chez |’ Alpheus). 

Enfin, que le Leucifer soit un Sergestes anormal, que, phylogénétiquement 

parlant, il soit issu de ce genre, c'est ce qu'indiquent, entre autres: l'absence des pattes 

thoraciques de la 4™° et de la 5”? paire, qui sont déjà réduites chez les Sergestes; le deve- 

loppement caractéristique de la 2™° patte-machoire; l'absence de l’épipodite sur les pattes 

thoraciques, de l’épignathe et de l’exognathe sur la 3™° patte-machoire, de l’exognathe sur 

la 2™° do.; l'absence de la partie postérieure de la lacinie interne sur la 2% mâchoire; 

l’etroitesse de la squame des antennes; la longueur du 5% article de ces dernières; 

l’etroitesse des rameaux des pattes abdominales; le rostre; l’absence des épimères de 

l'abdomen, lesquels sont déjà très courts chez les Sergestes; enfin, et ce n’est pas 

le moins important, l'existence d'une forme de transition comme le Sergestes tenui- 

remi aff. !). 

Stenopus. Pas d’exopodites, mais un petit épipodite non fendu sur la 1”? et la 4™° patte 

thoracique. — La 1% patle-machoire (Fig. 39) se distingue de l’exognathe long et étroit, 

beaucoup plus long que la lacinie externe, qui n’a que 3 articles. — Le lobe proximal de 

1) Je regarde les épines du dernier anneau de l'abdomen, de même que les épines analogues des Eu- 

kyphotes — on en trouve aussi quelquefois de pareilles chez les Penæus et les Sergestes — comme 

étant les soies plumeuses transformees de la larve. 

Les caractères anormaux que présente du reste le Leucifer, par ex. que l'ovaire est placé 

presque en entier dans l'abdomen, que les orifices génitaux, chez le male et chez la femelle, 

sont réunis en un seul (voir Semper, Zeitschr. f. wiss. Zool. 1872, p. 305—7) s'expliquent facile- 

ment comme des conséquences de la petitesse du thorax, et de l’énorme compression de tout 

le corps. 
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la lacinie interne de la 2% machoire (Fig. 71) est bien développé; son palpe est long. — 

Les branchies ont la structure suivante: de chaque trone de branchie partent des deux 

cötes des filaments minces disposés en rangées transversales, dont chacune n’en renferme 

qu'un petit nombre. On peut dire que les branchies du Stenopus sont des branchies de 

Penæus où les fentes du bord des lames se continuent jusqu'à leur base, et où les 

lamelles provenant de chaque lame sont très étroites et très peu nombreuses (deux 

ou trois). 

Dans l'évolution des Pénéides, je relève la belle découverte de M. Fritz 

Müller!) que le Penæus sort de l'œuf à l'état de Nauplius, de même que les Thysano- 

podides (Euphausia) et beaucoup d’autres Crustacés. Comme on sait, les Pénéides passent 

par «l'état de Mysis» (Euphema); comp. le »Grustaceen-System» de Claus. 

Les deux formes qu'on a décrites sous les noms de Cerataspis longiremis et de 

C.monstruosus sont, comme je lai trouvé, des larves de Pénéides à l’état de Mysis, 

mais en outre, ainsi qu'il résulte clairement de leur structure, des larves de formes inconnues 

jusqu'ici à l’état adulte. Qu’elles soient réellement des larves, cela résulte clairement de l’état 

embryonnaire des pattes thoraciques (des endopodites) et surtout des pattes abdominales; 

que, contrairement à l'opinion de M. Dohrn, elles n'aient rien de commun avec les Schizo- 

podes, un coup dil jeté sur la 1”? patte-mächoire (Fig. 37—38), sur les machoires (Fig. 

70 et 100) et l'origine des branchies (pour la plupart elles ne naissent pas des membres, 

mais de points situés au-dessus) suffit pour le montrer; qu'elles soient enfin des larves de 

Pénéides et non d'un autre groupe de Décapodes, c'est ce que prouve l’ensemble des 

caractères suivants: les pattes thoraciques des 3 premières paires sont chéliformes, celles des 

5 premières paires sont munies de palpes natatoires; la lacinie externe de la 1"? patte-mächoire 

et le palpe de la 2% mâchoire ont 5 articles; «le tubercule auditif» est tourné en dedans; 

les poils olfactifs sont à l'extrémité proximale du flagelle de Vantennule; il n'y a pas trace 

d’appendice interne sur les pattes abdominales; le rostre est comprimé; — les épipodites des 

pattes thoraciques et les épignathes de la 2™° et de la 3% patte-machoire, chez le C. 

monstruosus, sont fendus au sommet; les branchies de la même espèce ont exactement la 

même structure que chez les Penæus (chez le C. longiremis, les lames des branchies ne 

sont pas encore munies de lamelles sur leurs bords); comp. enfin le nombre des branchies 

avec celui des Pénéides. 

Par contre, il est plus difficile de décider à quel genre, parmi les Pénéides, ces 

larves doivent être rapportées. Autant que j'en puis juger, la présence dun épipodite sur 

les pattes thoraciques des 4 premières paires rend tout d’abord impossible de les rapporter 

aux Penæus (Sicyonia, Sergestes); en outre, le nombre plus grand des branchies et notam- 

ment la présence de ces organes sur l’épipodite des pattes thoraciques empéchent de les 

rapporter à ce genre; car je trouve très invraisemblable que l’epipodite de la 4% patte 

1) Je ne puis attacher aucune valeur aux objections de M. Bate. 

ra +2 
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thoracique et des branchies déjà bien développées dussent disparaître chez un Décapode 

normal pendant le cours de son développement, et je ne connais aucun précédent qui 

autorise une pareille supposition. Je ne regarde pas non plus comme possible de les rap- 

porter au genre Stenopus, en partie à cause de la présence des branchies sur les épi- 

podites, en partie à cause de la structure différente de ces organes; les autres différences, 
dans l'appareil buccal, etc. seraient peut-être plus faciles à concilier. Il ne peut guère être 

question du gerre Spongicola, car M. de Haan en donne cette diagnose: «Pranchiæ 

fasciculatæ supra pedes, duæ supra postremos, unica supra anteriores». Il ne me reste 

donc qu'à les considérer comme appartenant à des formes particulières inconnues 

jusquici'), voisines sous certains rapports du genre Stenopus (épignathe de la 17° et 

de la 4% paire), sous d'autres du genre Penæus (structure des branchies, forme des 

epignathes chez l'une des espèces), et, comme ces caractères semblent nettement l'indiquer, 

se rattachant à la souche commune du genre Stenopus et des autres. La place primitive 

de ces formes est aussi assez clairement marquée par le grand nombre des branchies, 

lequel est plus grand que chez tout autre Décapode. 

Les Pénéides étaient très abondants dans les périodes antérieures de l’histoire 

du globe, surtout à l’époque de la formation jurassique; leurs formes cependant ne diffé- 

raient en somme pas beaucoup des formes actuelles, et plusieurs d’entre elles ont même, 

et certainement avec raison, été rapportées au genre Penæus. Outre les espèces de ce 

genre, la formation jurassique renferme d’autres genres très voisins (Acanthochirus, Bylgia, 

Drobna, Dusa, Ager), qui tous ne different des Peneus que par Vhabitus; quant aux 

autres formes mieux connues de Salicoques de la même formation, elles appartiennent au 

groupe suivant. 

Il y a, comme on sait, un certain nombre de vrais Décapodes de la formation 

carbonifère qui sont déjà connus. Je n'ai malheureusement pas eu l’occasion d’en examiner 

aucun, et, d’après les descriptions?) incomplètes et en partie contradictoires qu’on en pos- 

sede, je ne saurais dire positivement s'il s’en trouve quelques-uns qui appartiennent au 

groupe des Pénéides. 

2. Eukyphotes. 

Les caractères généraux de ce groupe sont exposés p. 156 en regard de ceux des 

Pénéides. Je me bornerai à mentionner ce qui suit. 

1) Le genre Microprosthema, qui n'est connu que par la diagnose de Stimpson (Proc. Acad. Nat. 

Science Philadelphia, 1860), est voisin du genre Stenopus (peut-être n'en est-il qu'un état larvaire?); 

mais il ne peut en être question ici, comme Stimpson lui donne une longueur de 0,65 «poll.». — 

Le genre Sergia (0,6 «poll.») est trop peu connu pour pouvoir être discuté, et soulève du reste la 

même objection (décrit au même endroit). — Le genre Funchalia (Johnson, Proc. Zool. Soc., 1867) 

semble différer trop peu du genre Penæus pour pouvoir être pris en considération. 

2) Voir p. ex. Salter, Quart. J. Geol. Soc. 1861 et 1863, Etheridge dans le même Journal de 1879. 
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Chez l’Alpheus et la Caridina, le doigt mobile des pinces est, comme chez les 

Pénéides, placé au-dessus du doigt fixe. Ces deux formes et le Pandalus ont, comme le 

Stenopus, un épipodite sur les pattes thoraciques des quatre premières paires, mais il 

est petit; chez l'Hippolyte, il manque toujours sur la 4™° patte thoracique et quelquefois 

aussi sur la 3™°, la 2™° et la 17°. Chez le Palemon, la Pontonia, le Crangon, etc., les 

épipodites font complétement defaut. 

La 3™° patte-mächoire se compose en apparence de à articles, le troisième et 

le quatrième de même que le sixième et le septième étant soudés ensemble, comme le 

développement le montre. La 2™° patte-machoire se distingue par la configuration carac- 

téristique, chez presque toutes les formes, du sixième et du septième article. Le sillon qui, 

chez les Pénéides et d'autres Décapodes, sépare la partie tranchante de la mandibule de la 

partie triturante, devient chez les Eukyphotes (la Caridina exceptée) une fente assez pro- 

fonde, ce qui donne à la mandibule un aspect des plus caractéristiques. Les pattes 

abdominales ont, comme chez les Thysanopodes, un appendice interne muni de crochets 

avec lesquels elles s’attachent à leurs voisines!). Les branchies sont en nombre très réduit 

en comparaison avec les Pénéides types”). 

Je puis fournir quelques contributions à la connaissance de l’évolution des Euky- 

photes, qui n’a pas été traitée bien à fond jusqu'ici. J'ai en effet examiné une série com- 

plète de larves du Palæmonetes varians, ainsi que des embryons mürs et des larves 

de plusieurs autres Eukyphotes, à l'état de Mysis. 

Pour ce qui regarde les Palemonetes, j'ai constaté que les larves qui viennent 

de naître sont munies de 3 paires de pattes natatoires (les 3 paires de pattes-mächoires). 

Les 5 paires de pattes thoraciques sont toutes présentes, et les 3 premières, bifides; mais elles 

sont encore embryonnaires et repliées sous le ventre. La lacinie interne de la 2% mâchoire, 

qui manque entièrement chez les adultes, se trouve chez les larves (Fig. 80); la séparation plus 

tard si profonde entre les parties tranchante et triturante de la mandibule n’existe pas encore. 

La squame des antennes est articulée au sommet. Pour le dernier anneau abdominal, voir 

Fig. 192. — Dans une phase plus avancée, les pattes thoraciques des deux premières paires, 

qui sont munies de forts exopodites, et la 5% paire, qui en est et en restera privée®), 

1) De même que chez le Stenopus, la femelle porte ses œufs fixés au pédoncule des pattes abdominales; 

mais le Penæus, le Sergestes, le Leucifer ne portent pas leurs œufs avec eux, ni probablement non 

plus la Sicyonia. 

2) Aux Eukyphotes appartient aussi, parmi beaucoup d’autres, le genre Pasiphaë, qui, par M. de Haan 

et plusieurs auteurs, a été rapporté aux Pénéides. II se distingue entre autres par la circonstance 

qu'il a des exopodites sur toutes les pattes thoraciques; la 17e patte-machoire et la 2de mâchoire 

(Fig. 48 et 83) se trouvent également comme dans une phase embryonnaire; cependant j'ai eu l’occa- 

sion d'examiner une femelle avec des œufs sous l'abdomen. D'ailleurs le 3me et le 4me article de 

la 3me patte-mächoire, de même que le Gme et le 7me, sont soudés ensemble, et le bord postérieur 

du 1er épimère est recouvert par le 2me épimère, caractères qui montrent bien que la Pasiphaë est 

un Eukyphote. 

5) J'ai examiné un certain nombre de larves d’Eukyphotes à l'état de Mysis, provenant de différentes 

mers, qui toutes n'avaient pas d’exopodite aux pattes de la 5me paire. C’est sans doute caracté- 

ristique pour la plupart des Eukyphotes. — Le genre Jagoria Strahl (Monatsb. d. Berl. Akad. 1861) 

est une larve d’Eukyphote à l'état de Mysis. 
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sont dirigées en dehors, tandis que la 3™° et la 4™° paire sont encore faibles, embryon-* 

naires et repliées sous le ventre, mais du reste l'une et l’autre bifides. Pour le dernier 

anneau abdominal, comp. Fig. 1924; on trouve ici entre les poils plumeux No. 1 quelques 

petites soies qui disparaissent plus tard. — Dans l'état de Mysis, les 5 paires de 

pattes thoraciques sont dirigees en dehors, les quatre premiéres sont munies d’exopodites, 

la 5™ est plus longue que les autres. La 3™° patte-mächoire a alors 7 articles, mais la 

limite entre le 3% et le 4™° est peu distincte. Pour le dernier anneau abdominal, voir 

Fig. 192b. Dans une phase encore plus avancée (dont le dernier anneau abdominal est 

représenté Fig. 192¢), l’exopodite des pattes thoraciques des quatre premières paires est 

devenu rudimentaire; le 3™° et le 4™° article de la 3™° patte-mächoire sont réunis en un 

seul; il en est de même du 6% et du 7%, mais il y a encore une limite entre eux. 

Comme le montre la serie des Fig. 192—1924, les sept paires de poils plumeux 

embryonnaires se transforment dans le cours du développement sans qu'il s’en perde 

aucun. Les deux extérieures, les No. 6 et 7, deviennent les deux paires d’epines de la 

face dorsale du dernier anneau abdominal, épines qu'on tronve non seulement chez le 

Palemonetes mais aussi chez tous les Eukyphotes; les poils No. 5 deviennent deux 

petites épines à l’extremite postérieure de l’abdomen et les poils No.4, deux épines plus 

longues en dedans de celles-ci; les No. 3 et 2 se transforment en deux paires de 

poils simples extrémement fins, et le No. I conserve son caractére de poils plumeux. 

Le Palemon Fabricii est privé d’une paire de poils simples et la Pontonia, des deux. 

Les embryons mürs du Pandalus ressemblent à ceux du Palemonetes et ont 

comme eux 7 paires de poils plumeux sur le dernier anneau abdominal. Le Pandalus 

adulte a les épines No. I, 4 et 5; mais, sur la face dorsale de l'abdomen, il y en a encore 

plusieurs autres, dont quelques-unes doivent être des formations nouvelles et non des 

produits des poils embryonnaires. — L’embryon de l’Hippolyte polaris a 9 paires de 

poils plumeux; l’adulte, outre 2 paires de poils plumeux ressemblant au No. 1 du Palæ- 

monetes, a les No.4 et 5, puis quelques poils fins semblables aux No.2 et 3, et enfin 4 

paires d’epines sur la face dorsale de l’abdomen. Toutes ces épines ne peuvent pas pro- 

venir des 18 poils embryonnaires; il est probable que quelques-unes des épines de la 

face dorsale, de même que chez le Pandalus, sont des formations nouvelles. — L'em- 

bryon de l'Alpheus ressemble à celui du Palemonetes et a 7 paires de poils sur le 

dernier anneau abdominal. Chez l'adulte, les poils plumeux et les poils fins sont ordi- 

nairement beaucoup plus nombreux, mais les No. 4 et 5, 6 et 7 se comportent comme 

chez le Palemonetes. — Chez la Caridina les poils 1, 2 et 3 sont tous des poils plu- 

meux; les autres sont comme ceux du Palæmonetes. — Le dernier anneau abdominal de 

la Pasiphaë est tout à fait anormal et semble, comme d’autres parties, n'avoir pas dé- 

passé un état embryonnaire (dans une échancrure du bord postérieur il y a un assez grand 

nombre de poils). 

Il résulte évidemment de ce qui précède que les Eukyphotes sont alliés de très 

pres aux Pénéides, et qu'au point de vue phylogénétique ils doivent être considérés 
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comme derivant d’une forme qui, en tout cas, était tres voisine des Pénées actuels!). 

Cette forme doit avoir été munie d’épipodites sur les pattes thoraciques des quatre pre- 

mières paires, par conséquent comme le Stenopus. Quant à savoir si, en opposition à tous 

les Pénées actuels, elle a aussi été munie dun appendice interne sur les pattes 

abdominales, comme l'étude que j'ai faite de ces animaux m'a pendant un temps porté 

à le supposer, c'est une question que je suis maintenant plulot enclin à laisser indé- 

cise; car s'il n’est pas invraisemblable que le Pénéide dont descend le groupe des 

Eukyphotes a élé pourvu d'un appendice interne, puisqu'on trouve aussi cet appendice 

chez les parents les plus proches (quoique assez éloignés) des Décapodes, le Thysanopus 

et l'Euphausia, d'un autre côté, en présence de faits (comp. l’Axius et les Loricates) 

que jexposerai plus loin, je suis plus porté à supposer que l'apparition de l’appendice 

interne chez les Eukyphotes est un phénomène datavisme; si cette supposition est 

exacte, l'ancêtre des Eukyphotes se rattachait sous tous les rapports aux Pénéides, et était 
un vrai Pénée. 

Les genres Udora et Udorella (formation jurassique), comme on peut déjà facile- 

ment le voir par les figures de M. Oppel, dans Palæont. Mittheil., appartiennent au groupe 

des Eukyphotes: ce sont en effet des Salicoques dont les épimères du deuxième anneau 

abdominal recouvrent ceux du premier anneau, particularité que présentent seulement les 

Eukyphotes. Un examen des exemplaires originaux de M. Oppel au musée de Munich me 

permet encore de faire les remarques suivantes. 

Pour ce qui regarde d'abord le genre Udorella, j'ai trouvé que les 5 pattes thora- 

ciques étaient toutes munies d'un exopodite («palpe»), comme chez la Pasiphaë, et, fait 

encore plus intéressant, j'ai constaté sur le dos du dernier anneau abdominal la présence 

des deux paires d’epines caractéristiques des Eukyphotes (Fig. 193a); à son extrémité, il y 

avait en outre une grande épine correspondant à l’épine intérieure (No. 4) du Palemon; 

l'épine extérieure (No. 5) est peut-être tombée par accident. Remarquons expressément que 

les trois épines sont très distinctes. 

Quant au genre Udora, dont les pattes thoraciques sont aussi munies de palpes, 

je puis ajouter que, sur l'original de la Fig. 1, Pl. 37, d’Oppel, j'ai trouvé une marque 

distincte de l’une des épines de la face supérieure de l'abdomen, à savoir l’anterieure. 

— Si ces formes ont ou non été armées de pinces, c'est ce que je ne saurais décider. 

Après l'examen que j'ai fait au musée de Munich d'un assez grand nombre d’exem- 

plaires du genre Hefriga, je puis avancer que ce genre, qui, en opposition aux deux 

précédents, n'a pas d’exopodites, appartient aux Eukyphotes. Nous savons par M. Oppel 

— et je ne puis que confirmer son indication — que les patles thoraciques des deux pre- 

mières paires sont seules armées de pinces; mais j'ai en outre avec facilité et certitude pu 

constater — ce qui ne résulte pas de ses figures — que le deuxième épimère de l’ab- 

') On comprend facilement qu'il ne saurait être question d'une dérivation en sens inverse. 
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domen se comporte comme chez les Eukyphotes, c’est-à-dire qu'il est très long et que 

son bord antérieur recouvre le bord postérieur du premier épimère; de plus la face supé- 

rieure du dernier anneau abdominal est munie d'une rangée d’épines (5 environ) de chaque 

côté. C'est donc un fait acquis que, dans la période jurassique, outre les Udora et les 

Udorella (analogues à la Pasiphaé), il y avait aussi des Eukyphotes normaux. 

Quant au genre jurassique Blaculla, qui n’est également armé de pinces que sur 

les pattes thoraciques des deux premières paires, je ne saurais décider s’il appartient ou 

non au même groupe, comme la partie de l'abdomen d'où dépend la solution de cette 

question n'était pas assez bien conservée chez les exemplaires que j'ai examinés. 

Subordo IL Reptantia. 

3. Homaridæ. 

Le genre Homarus, qui, avec les genres Nephrops et Enoplometopus, repré- 

sente le type de la famille des Homaridæ, est de tous les Reptantia actuels celui qui se 

rapproche le plus des Pénéides, notamment du Penæus et du Stenopus, et une dériva- 

tion de ce groupe par une différenciation en sens divers ne rencontre en aucun point des 

difficultés. Par contre il n’a pas d’affinité spéciale avec les Eukyphotes, et il serait superflu 

d’enumerer les raisons qui empêchent de le faire dériver de ce groupe. 

En ce qui concerne d'abord les pattes thoraciques, la première paire s’est 

développée en un instrument de préhension très vigoureux — caractère qui est héréditaire 

chez presque tous les autres Reptantia; — le 2% et le 3™° article sont reliés entre eux 

par une jointure fixe et l'articulation 5—6!) est un vrai ginglyme. Par contre, le 2™° 

et le 3™° article des paires suivantes, en opposition & ce qu’on observe chez la plupart 

des autres Reptantia, sont encore indépendants l'un de l’autre; la 2™° et la 3™° paire 

sont encore, comme chez le Penæus, armées de petites pinces; les pattes de la 2%, 

la 3" et la 4% paire sont encore faibles, seulement un peu plus fortes que chez les 

Pénées, et, de même que chez ces derniers, les quatre premières paires sont encore 

munies d'un fort épipodite «inter branchias immissus». — L'endognathe de la 3™° 

patte-mächoire est très réduit comme chez les autres Reptantia, mais le pédoncule 

de l’exognathe est encore court, et son flagelle dirigé en avant. Le palpe biarticulé de la 

1 patte-mächoire est plus long que chez les autres Reptantia. — Le palpe de la 

premiere mächoire a 2 articles (le nombre maximum chez les Reptantia), et la lacinie 

interne a encore & peu prés la méme forme que chez le Stenopus. — La partie triturante de 

la mandibule est plus petite que chez le Penæus, mais plus grande que chez les autres 

Reptantia; il est intéressant de constater que cette partie seule devient de plus en plus 

petite & mesure qu’on se rapproche des Brachyures. Le palpe ne s’etend plus en avant, 

mais, comme chez les autres Reptantia (sauf une seule modification secondaire), a sa 

1) L’artieulation 5—6 est celle entre les articles 5 et 6. 
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place entre la partie triturante et la partie tranchante de la mandibule. — Les antennes, 

comparées à celles des Pénées surtout en ce qui concerne le pédoncule, sont fréles, mais fortes 

en comparaison de celles des autres Reptantia (excepté la plupart des Loricates — modification 

secondaire). Les antennules sont également faibles comparées å celles des Natantia, 

mais fortes par rapport à celles d’autres Reptantia. — Chaque branchie se compose d'un 

tronc qui est couvert dune multitude de filaments disposés de chaque côté en rangées 

transversales: les lamelles du Penæus sont devenues ici très étroites et leur séparation est 

plus profonde; chaque lame branchiale s’est transformée en une rangée de filaments qui naissent 

directement du tronc. Le nombre des branchies, comparé à celui des autres Reptantia et 

des Pénéides, présente de l'intérêt. — Relativement à l'évolution‘), je rappellerai que 

l'Homarus sort de l'œuf assez tard, avec toutes les pattes thoraciques développées et munies 

chacune d'un fort exopodite. Du reste, je relèverai seulement que le jeune Homarus, après 

avoir perdu les exopodites des pattes thoraciques, nage encore pendant un certain temps 

à la surface, et que les pattes abdominales, dans cette période, sont relativement bien plus 

vigoureuses que plus tard; c'est sans doute grace à leur aide que l'animal peut nager; en 

d’autres termes il passe par une phase (que j’appellerai la phase de Natant) pendant 

laquelle il se meut comme un Salicoque *) (comp. les autres groupes des Reptantia). 

Les Homarides constituent un groupe qui actuellement est assez pauvrement 

représenté, mais qui, dans les mers anciennes, était au contraire très riche. 

Dans les couches supérieures et inférieures du sable vert, dans le Gault (formation 

de Ja craie) et le clay de Londres (terrain éocène), on trouve un certain nombre de formes 

qui ont été réunies dans le genre Hoploparia®). Ces formes, comme les paléontographes 

Pont aussi reconnu, sont très voisines de l’Homarus. Parmi leurs caractères je mentionnerai 

les suivants: le doigt mobile de la 1”? patte thoracique est en dedans du doigt fixe comme 

chez l'Homarus; le rameau externe de la 6™° patte abdominale est muni d'une articulation 

tout à fait semblable et d'une rangée d’épines analogues à celles de l'Homarus; le 

sillon d de la carapace est chez quelques espèces plus distinct que chez l’Homarus; 

bi se comporte chez quelques-unes comme chez le Nephrops (voir la figure de ce dernier); 

eı manque ou est très indistinct*); les épines de Homarus désignées par a et 2 (voir 

Fig. 132) se retrouvent ici. La carapace est recouverte de petits tubercules. Les épimères 

du 2° anneau abdominal sont très larges comme chez l'Homarus; les suivants ressemblent 

également à ceux de ce dernier. 

1) Comp. Smith dans Trans. of the Connect. Acad. of Art and Se. Vol. 2, et Sars (G. 0.) d. Forh. i Vidensk. 

Selsk. i Christiania 1874. 

*) Les Salicoques — j'ai surtout examiné le Palemonetes — nagent avec les pattes abdominales, ce 

que ne fait aucun Reptant adulle. En outre les Salicoques, de même que les Reptantia, sont ca- 

pables de faire de grands bonds en repliant subitement et avec énergie l'abdomen. 

3) Bell. A Monograph of the Fossil Malacostracous Crustacea of Gr. Britain (Paiæontogr. Society). 

4) Parmi les sillons de Ja carapace chez |’ Homarus (qu'il ne faut pas confondre avec les empreintes des 

muscles, dont nous ne nous occupons pas ici), je mentionne surtout ceux qui ont passé inapercus jusqu ici, 

à savoir les sillons peu marqués a (ne pas les confondre avec le sulcus cardiobranchialis qui pré- 

sente des empreintes musculaires), d et e: (non dessiné dans la Fig. 132, mais dans 133). Ces sillons 

présentent de l'intérêt pour la determination des affinités des formes fossiles. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem, Afd. I. 2. 23 
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Parmi les formes comprises dans le genre Hoploparia, il faut en rapporter quelques- 

unes, par ex. lH. gamaroides, à l'Homarus, et d’autres au Nephrops, par ex. VH. sulei- 

rostris, qui, å en juger par tous les signes, est trés voisin du Nephrops norvegicus. Le 

genre Hoploparia ne peut étre maintenu comme genre distinct. 

Bien plus éloigné de Homarus et du Nephrops est le genre Eryma'), dont on a 

trouvé un grand nombre d’especes dans le terrain jurassique. 

De même que Homarus, l’Eryma était armée de pinces sur les pattes des trois 

premières paires; la {'° paire était très puissante et le doigt mobile de cette paire, placé en 

dedans du doigt fixe. Les antennes de la deuxième paire étaient munies de deux longs 

et forts flagelles. Le rameau externe des pattes abdominales de la 6™° paire avait la même 

articulation que chez l’Homarus. 

La carapace présente des particularités interessantes (Fig. 134). Dans l'angle que 

font les sillons b et bi en se rencontrant, on observe chez l'Homarus et le Nephrops une 

éminence caractéristique, w. Nous la retrouvons chez l'Eryma et elle a de l'importance 

comme facilitant l'orientation. En partant de ce point, on trouve d'abord les sillons b, e 

et bi, qui est bien plus éloigné de e que chez l'Homarus, puis le faible sillon d et enfin, 

mais profond et extrémement marqué, le sillon eı, qui était très faible chez l'Homarus- 

Nephrops. Il faut se garder de le confondre — ce qui certainement est toujours arrivé 

jusqu'ici — avec le sillon e, qui est situé derrière lui et qui, sauf sa partie transversale, existe 

également chez l'Eryma, mais moins prononcé. Derrière e et dans une direction à peu 

près parallèle, se trouve un sillon bien marqué qui correspond peut-être à a chez l'Ho- 

marus. Le sillon bi s’inflechit vers le haut comme chez le Nephrops, mais est bien plus 

distinct. Une dépression unit entre elles et avec le sillon e les extrémités des sillons 

a et bi. Du sillon bi court jusqu'au bord inférieur de la carapace un sillon distinct qui 

ne se trouvait pas chez l'Homarus. Si nous ajoutons que la carapace de l’Eryma est munie 

d'un sillon marginal bien marqué et d'un rostre court, nous en aurons décrit toutes les 

particularités essentielles. Comme différences caractéristiques entre ce genre et l'Homarus 

(Nephrops, Hoploparia), il faut done surtout noter le grand développement du sillon eı et 

le sillon qui de bi se rend au bord inférieur de la carapace. — J'ajouterai enfin que, chez 

toutes les Erymes à carapace bien conservée que j'ai examinées, j'ai constaté le même deve- 

loppement des sillons. 

D'après les figures de M. Oppel, les genres jurassiques Pseudastacus et Magila 

se rattachent étroitement au genre Eryma; la carapace des exemplaires représentés n'était 

évidemment pas bien conservée; en fait de sillons, on n'en voit qu'un seul, qui est pro- 

fond, sans doute eı?). 

1) Pour ce genre et pour les autres Homarides jurassiques dont il sera question ici, comp. le beau 

travail paléontographique de M. Oppel: Palæontolog. Mitth. 1. J'ai pu moi-même, au musée de 

Munich, examiner la plupart des exemplaires originaux de ce savant. 

2) M. Huxley (The Crayfish, dernière partie) déclare que les différences entre l'Homarus et l'Eryma sont 

tout à fait insignifiantes, tandis que le Pseudastacus «has an extraordinarily close resemblance to 

the crayfishes (Astacus) of the present day», et il en conclut un peu hardiment que le type Astacus 

était déjà séparé du type Homarus dans la période jurassique. Pendant mon séjour à Munich, je 



155 ATT 

Le genre Pseudoglyphea (terrains jurass.), en ce qui concerne les sillons de la 

carapace et les épimères de l’abdomen (les pattes thoraciques sont inconnues), est très 

voisin du genre Eryma; chez quelques espéces cependant, on ne trouve pas le sillon qui 

de bi se dirige vers le bord de la carapace. 3 

Le genre Glyphea (terrains jurass.) doit être considéré comme dérivé du Pseudo- 

glyphæa; les sillons de sa carapace sont des modifications de ceux de ce dernier genre. 

Le sillon eı est très distinct; de bı part le sillon ci-dessus mentionné (voir la figure p. 75). 

On observe du reste souvent chez ce genre quelques petits sillons qui n'ont pas d’equi- 

valents chez les genres précédents. — Relativement aux membres, on peut remarquer que 

les pattes de la 1"? paire sont subchéliformes, tandis que les autres n’ont pas de pinces. 

La Pemphix Sueurii!) du calcaire coquillier, se rattache surtout au genre Eryma. 

Le sillon eı est très profond; e, qui est aussi très distinct, se joint à e du côté opposé 

sur la ligne médiane de la carapace, ce qui n’a pas lieu chez l’Eryma; a est également 

distinct. D’après des exemplaires que j'ai vus à Munich, je puis encore ajouter que le 

sillon qui, chez l’Eryma, va de bi au bord de la carapace, ne fait non plus défaut ici. 

Quant aux pattes thoraciques *), la 1"? paire est puissante et armée de pinces; la 2% que 

je sache, est inconnue, la 3™° avait des pinces et la 5%, à en juger d’après la figure de 

M. v. Meyer, me semble avoir été subchéliforme. 

La Clytia Leachii, de la formation calcaire, dont M. Reuss a publié une assez 

bonne monographie), se rattache étroitement au genre Eryma, mais semble cependant être 

plus voisine du genre Homarus qu'aucune forme du terrain jurassique. Les pattes thora- 

ciques se comportent essentiellement comme chez l'Homarus et l'Eryma. Les épimères de 

l'abdomen sont plus pointus que chez l'Homarus et le deuxième est plus court, de même 

que chez l’Eryma. La carapace est munie d’un rostre qui ressemble à celui de l'Homarus. 

Les sillons présentent en général le même développement que chez l’Eryma, mais avec la 

différence que le sillon que j'ai désigné par a chez l’Eryma est ici moins marqué et ne 

s’unit pas à e ni à bi, tandis que ces derniers s'unissent entre eux. e est aussi plus pro- 

fond qu'il ne lest d'ordinaire chez l'Eryma et s’unit peut-être au sillon e du côté opposé; 

mais eı est encore bien marqué, au moins tout autant que e, et le sillon qui de bi va au 

bord de la carapace est encore très visible. Ainsi la Clytia Leachii, autant qu'on en peut 

juger d’après la carapace, est plus voisine de l'Eryma que de l'Homarus, bien qu’elle présente 

me suis surtout occupé de l'étude des carapaces de pièces remarquablement bien conservées parmi 

lesquelles ne figuraient point les exemplaires des Pseudastacus, de sorte que j'ai négligé d'examiner 

de près les exemplaires originaux d'Oppel appartenant à ce genre (je ne connaissais pas alors le 

livre de M. Huxley et peut-être n’avait-il pas encore paru); mais je ne doute pas un instant que 

nous n'ayons affaire ici à des formes qui s’ecartent beaucoup du genre Astacus; leur sillon profond 

est sans doute eı (voir Oppel, Pl. 10, Fig. 4—5), tandis que celui de l’Astacus est c. Je regarde 

même comme douteux que les espèces du genre Pseudastacus doivent être séparées génériquement 

de celles du genre Eryma. 

1) Voir surtout H. v. Meyer, Neue Gattungen fossiler Krebse. 

?) H. v. Meyer, dans N. Jahrb. f. Mineralogie, 1842. 

3) Ueber Clytia Leachii, Denkschr. d. Acad, z. Wien 6. 1854 (Math.-Naturw. Classe). 
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incontestablement des caractères de transition, ce qui d’ailleurs s'accorde bien avec la place 

quelle occupe dans la serie géologique. 

A l'Ecole des Mines de Paris jai eu l’occasion de faire une esquisse d’après la 

carapace d'un crustacé de la formation calcaire («Cap la Hève [le Havre]»), qui évidemment 

était très voisin de la Clytia Leachii. Comme on le verra par la Fig. 134b, les remarques 

que je viens de faire sur la carapace de la Clytia Leachii en m’appuyant principalement sur 

les figures de M. Reuss, s’appliquent parfaitement à celle dont il s’agit. 

Le genre Astacus (dans un sens plus étendu, y compris le Cambarus, l’Asta- 

coides, etc.) est, il est vrai, allié de près à |! Homarus, mais présente, d'un autre côté, des 

caractéres qui rappellent ceux des Thalassiniens. Malheureusement, parmi les especes 

de ce genre si riche, je n’ai eu l’occasion d’examiner en detail que VA. fluviat. Je relèverai 

ici les points suivants: 

On trouve déjà dans les pattes thoraciques de la 1”? paire, chez ce genre et 

chez les Thalassiniens, un point de conformité sur lequel nous reviendrons plus tard 

(voir plus loin, les Dromiacées). La 17° patte-mächoire (Fig. 51) présente quelques 

caracteres interessants: la lacinie externe est, comme chez les Thalassiniens, plus courte 

que chez Homarus, et a environ la même longueur que la lacinie médiane; son bord 

interne est éloigné de cette dernière, qui, de même que chez les Thalassiniens, est 

plus étroite que chez Homarus; en outre, la partie de l’epignathe qui est dirigée en 

arrière est plus courte que chez l'Homarus. — La seconde mâchoire (Fig. 86) est aussi 

trés intéressante; sur le lobe proximal de la lacinie interne, un morceau de la partie du 

bord qui, chez Homarus, est dirigée en arrière, est en train de se redresser et de devenir 

une partie du bord interne, et est richement garni de poils; en d’autres termes, le large 

bord interne que nous trouvons chez les Thalassiniens est en voie de se constituer. — 

La premiere machoire (Fig. 110) offre des caracteres analogues. La lacinie interne 

a bien à peu pres la même forme que chez l'Homarus, mais le bord postérieur, qui 

correspond à la partie proximale du bord interne chez les Thalassiniens, est couvert de 

longs poils, tandis que, sur la même partie, chez Homarus, il n’y a que des poils courts 

et rares !). — Les sillons e et b de la carapace forment, comme chez l’Axius et en oppo- 

sition à l'Homarus, une rainure continue. — Les branchies, qui ont moins de filaments 

que chez l'Homarus (ce qui est également un caractère de transition), présentent cette 

particularité que ceux qui naissent des épipodites sont soudés avec ces derniers dans 

presque toute leur longueur. — Enfin, contrairement à ce qui a lieu chez l'Homarus, les 

Loricates et tous les Natantia, la partie sternale du dernier anneau thoracique est unie à 

l'anneau qui précède par une articulation mobile, comme chez tous les Thalassiniens et les 

Anomales. 

1) Chez VA. fluviat. le palpe n'a qu'un article; chez l'A. serratus (écrevisse de la Nouvelle-Hollande, que 

j'ai examinée au musée du Jardin des Plantes), il y en a deux comme chez l'Homarus et l'Axius. 

> 
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4. Loricata. 

Les Loricates constituent bien, d'un côté, un groupe isolé et, sous beaucoup de 

rapports, anormal, mais, de l'autre, ils présentent une série de points de ressemblance 

intimes (voir la diagnose latine et la remarque p. 158) avec les Homarides types (Homarus). 

La ressemblance est si grande et les différences sont en général d'une nature telle, que 

leur dérivation d'une forme qui même generiquement se confond avec l'Homarus vulgaris ne 

rencontre des difficultés qu'en un seul point. Ce point est l'existence d'un appendice 

interne sur les pattes abdominales de la femelle adulte et des larves qui sont dans la phase 

de Natant (voir plus bas). Comme on se rappelle, nous avons trouvé un appendice interne 

chez les parents les plus proches des Décapodes, les Thysanopodes, mais non chez les Pénées, 

chez les Eukyphotes mais non chez l'Homarus, et nous le retrouvons maintenant chez les Lori- 

cates. Ainsi que nous le verrons plus tard, cet appendice interne existe aussi chez d'autres 

Décapodes (Axius, etc.), et comme sa présence chez ces derniers peut presque avec certitude 

être considérée comme due à l'atavisme, je trouve que le plus simple et le plus naturel 

est de l'expliquer ici de la même manière. Nous arrivons ainsi à ce résultat que les Lori- 

cates sont un type issu de l'Homarus ou d’une forme très voisine. Ce groupe présente du 

reste beaucoup d'intérêt et nous en examinerons plus en détail les différents membres 

autant que le permettra la place limitée dont nous disposons. 

Palinurus. Chez les Palinures brévicornes (c'est-à-dire les Palinures aux flagelles 

antennulaires courts), les pattes thoraciques de la première paire sont notablement plus 

épaisses que les autres, tandis que chez les longicornes cette différence est insignifiante. 

Chez le P. vulgaris (et longimanus), les pattes thoraciques de la première paire sont nette- 

ment subchéliformes chez les deux sexes; chez le P. Lalandii (brévicorne), la femelle seule 

est munie d'un petit doigt immobile (prolongement du 6% article); chez les longicornes la 

première patte thoracique est simple. Les pattes thoraciques de la 5% paire sont sub- 

chéliformes comme chez l'Homarus, mais seulement chez la femelle; chez les Palinures 

longicornes et le P. vulgaris, le doigt mobile porte comme chez l'Homarus une éminence 

qui s'applique sur le doigt fixe; cette éminence manque chez le P. Lalandii ou est tout à fait 

rudimentaire. — Mandibule (Fig. 148—149): la partie tranchante de la mandibule gauche 

de l'Homarus présente deux entailles (Fig. 147), dont la postérieure se retrouve chez les 

Palinures; elle limite une dent qui est très massive chez le P. vulgaris et les longicornes, 

mais beaucoup plus grêle chez le P. Lalandii. La mandibule droite de l'Homarus porte une 

dent saillante qui se retrouve très faiblement développée chez le P. vulgaris et les longicornes, 

tandis qu'elle est plus forte chez le P. Lalandii. La partie tranchante et la partie triturante 

sont du reste à peine séparées chez le P. vulgaris et les longicornes, et par suite le palpe 

ne se met pas derrière la «partie tranchante», ce qui aurait aussi ses difficultés; mais il le 

fait chez le P. Lalandii. — Les antennes ont une structure très particulière. Le pédon- 

cule ne se compose en apparence que de 3 articles, mais cela vient de ce que le 1% article 

est soudé avec l’Epistome et le 2™° avec le 3%, Le premier article est très grand; chez 

les Palinures brévicornes, il est séparé par un profond sillon aussi bien de l’epistome que 

du premier article de l'antenne opposée; ce sillon fait défaut chez les longicornes. Le «tubercule 

auditif» est situé comme chez l'Homarus. Chez ce dernier, le quatrième article s'articule par son 
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extrémité proximale aussi bien avec le deuxième qu'avec le troisième; il s'unit au troisième à 

l'extrémité antéro-intérieure de l'axe de rotation, et au deuxième à l'extrémité extérieure du même 

axe, mais non directement, car, entre le 4™°et le 2% article, sont intercalées 2 petites pieces 

calcifiées mobiles qui peuvent être comparées à des ménisques. L’articulation des articles 2 + 3 

et 4, chez les Palinures, est tout à fait analogue; seulement le ménisque inférieur, le plus 

petit, fait corps avec l’article 2 — 3, mais l'autre ménisque est libre"); l'articulation a en 

outre la même forme que chez l'Homarus. La squame fait complètement défaut. — Le 

rameau interne des pattes abdominales du male, sur les anneaux 2—5, est tout à fait 

rudimentaire; quant aux pattes abdominales de la femelle, celles des anneaux 3— 5, chez le 

P. Lalandii, sont munies d'un rameau interne court et très large, tandis qu'il est long et 

triangulaire chez le P. vulgaris et les longicornes. Chez tous on trouve un appendice interne 

sans crochets sur les pattes abdominales des anneaux 2—5 de la femelle. 

Le rostre est très caractéristique. Pour le bien comprendre, il nous faut examiner 

de plus près celui de l'Homarus. Chez ce dernier (Fig. 132—132a), le rostre est armé de 

chaque côté, sur le bord, de quelques épines, en général de trois. A la base du rostre, se 

trouve de chaque côté une épine (a), qui, sur sa face supérieure, près de la base, est 

munie d'un petit sillon garni de poils; derrière cette épine et plus bas, il y en a une autre 

plus petite (8), qui est placée juste au-dessus du sillon d, et enfin, près de la base de 

l'antenne, il y en a encore une troisième (7). 

On retrouve la même disposition, mais très modifiée, chez le P. vulgaris (Fig. 135). 

Les changements consistent principalement en un très grand développement de l'épine a 

(qui, sur sa face supérieure, près de la base, est munie d'un sillon ou d’une ligne de 

poils) et en un énorme raccourcissement et élargissement du rostre, dont la pointe est 

ramenée en arrière; tandis que les bords latéraux du rostre, chez l'Homarus, font entre 

eux un angle très aigu (20° environ), cet angle ici dépasse de beaucoup 180°, d'où il suit 

que l’epine du bord latéral qui, chez l'Homarus, est la postérieure, est ici la plus avancée, 

tandis que la pointe du rostre est très en arrière sous forme d’une courte épine; f et 

surtout 7 sont plus grandes que chez l'Homarus. i 

Les modifications qui précédent sont poussées encore plus loin chez les Palinures 

longicornes; la pointe du rostre a disparu de même que les épines des bords latéraux; 

les deux épines « sont devenues plus grandes et la distance qui les sépare est moindre. 

Chez le P. Lalandii, les bords latéraux du rostre forment entre eux un angle 

plus petit que 180°, ce qui le rapproche des Homarides. La pointe du rostre s‘inflechit 

au-dessus de l'anneau oculaire et est embrassée par deux prolongements placés devant ce 

dernier. L’epine « est plus petite que chez le P. vulgaris, et le petit sillon garni de poils, 

sur sa face supérieure, est trés distinct. 

Comme on peut facilement le voir, les espèces de Palinures que j'ai mentionnées 

ci-dessus se répartissent en 3 groupes: No.1, le P. Lalandii; No. 2, le P. vulgaris et 

No. 3, les P. longicornes. Le No. 1 se distingue par son rostre, dont les bords latéraux font 

entre eux un angle plus petit que 180°, et qui est recourbé au-dessus de l’anneau oculaire et 

1) M. Spence Bate (Ann. and Magazins of Natur. Hist. 3. Ser. Vol. XVII) l'a pris à tort pour la squame; 

ses autres remarques sur les antennes des Palinures ne me paraissent non plus trés heureuses. 
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uni à l’anneau antennulaire; par la pelitesse de l’epine a; par la grosseur des pattes de la 

première paire; par l'absence de l’eminence du doigt mobile aux pattes de la cinquième 

paire; par la mandibule, qui n’est pas bien massive; par la circonstance que le palpe de la 

mandibule loge sa pointe derrière la partie tranchante; par la faible longueur des flagelles 

des antennes et du rameau interne des pattes abdominales. — Le No.2 conserve encore 

la pointe du rostre, qui ne sinfléchit pas au-dessus de l'anneau oculaire, mais dont les 

bords latéraux font un angle plus grand que 180°; l'épine a est grande, les pattes de la 

première paire sont grosses, le doigt mobile des pattes de la cinquième paire est muni 

dune éminence, la mandibule est très massive et la pointe de son palpe ne se place pas 

derrière la partie tranchante, les flagelles des antennes sont courts et le rameau interne 

des pattes abdominales, long. — No.3: la pointe du rostre est absente et ses bords latéraux 

font un angle plus grand que 180°; l'épine a est très grande, les pattes de la première 

paire ne sont guére plus grosses que les autres, le doigt mobile des pattes de la cinquiéme 

paire a son éminence, la mandibule et la pointe de son palpe se comportent comme chez 

le No. 2, les flagelles des antennes et le rameau interne des pattes abdominales sont longs. 

Il est clair du reste que le No. I, sous certains rapports (rostre, épine a, mandibule), et le 

No. 2, sous d'autres (autres points du rostre, pattes de la 5™° paire), sont les plus voisins de 

Homarus. Les caractères communs aux No. I et2 nous reportent également à Homarus. 

Remarquons enfin que le No.3 se rattache au No. 2, de sorte qu’on peut en conclure que 

les Palinures longicornes doivent deriver d’une forme tres voisine du P. vulgaris. 

Le petit groupe des Scyllares (Scyllarus, Arctus, Thenus, Parribachus, Ibachus) doit 

étre issu d'une forme trés voisine du P. Lalandii. De méme que chez les Pal. longicornes, 

les pattes thoraciques de la premiere paire sont plus fortes que les autres, mais 

il n'y a pas trace de pinces. L’éminence du doigt mobile des pattes de la cinquième 

paire fait défaut comme chez le P. Lalandii. Toute la partie triturante de la mandibule a 

disparu. Les dents de la mandibule ne sont pas massives (— P. Lalandii); le palpe, lorsqu'il est 

bien développé comme chez le Scyllarus (chez l’Arctus, il n’a qu'un article), se couche avec sa 

pointe derrière la partie tranchante (=P. Lalandii). — Les antennes présentent, comme on sait, 

cette particularité, que le flagelle est devenu une large plaque non articulée; comme chez 

les brévicornes, il y a un sillon entre les premiers articles des deux antennes. — Les 

flagelles des antennules sont courts. — Les pattes abdominales des paires 3—5, 

chez la femelle, se comportent chez tous les Scyllares, le Scyllarus excepté, comme chez 

le P. Lalandii; chose assez singulière, le rameau interne, chez le Scyllarus, a la même 

forme que chez le P. vulgaris et les longicornes, analogie belle et instructive.— La cara- 

pace (comp. Fig. 136) dérive directement de celle du P. Lalandii; le rostre s’inflechit égale- 

ment au-dessus de l'anneau oculaire et rencontre l'anneau antennulaire, qui, avec ses deux 

prolongements, en embrasse la pointe; mais, en outre, les bords latéraux du rostre ren- 

contrent d'une part l'anneau antennulaire, et de l'autre les articles 2 + 3 des antennes 

extérieures, d’où résulte un long tube qui cache l'anneau oculaire et le premier article du 

pédoncule oculaire. Les épines a, 2 et 7 se distinguent facilement. Une rangée d’épines 

derrière 7, qu’on trouve aussi chez les Palinures, est souvent très caractéristique ici; la 

partie de la carapace située au-dessous est courbée en dedans. 

Le court exposé qui précède montre clairement que les Scyllares doivent dériver 
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d'une forme très voisine du P. Lalandii; la structure de la carapace est à cet égard très 

instructive, mais il y a aussi une série d’autres caractères qui contribuent à bien établir 

cette dérivation (comp. le schema en latin p.90 et le tableau p.91). 

Quant à l'évolution des Loricates, j'ai examiné divers Palinures, le Scyllarus 

et le Parribachus dans la phase de Natant (comp. l'Homarus). Ils avaient tous été 

transparents de leur vivant et avaient en partie été pris nageant à la surface. Ils étaient tous 

munis de fortes pattes abdominales (Fig. 184—184a) avec un appendice interne à pointe 

armée de crochets. Chez la plupart, il y avait encore des restes d’exopodites sur les pat- 

tes abdominales. Les épines de la carapace sont moins nettement marquées que chez 

les adultes. Les parties latérales de la carapace, chez les Palinures qui se trouvent dans 

cette phase, sont séparées de la partie dorsale par une crête basse, la même qui est si 

tranchante chez la Phyllosoma, qui persiste chez les Scyllares (où elle est du reste plus 

caractérisée dans cette phase que plus tard), mais qui disparaît chez les Palinures’). 

La forme que M. Bell a décrite sous le nom d'Archæocarabus Bowerbankii 

M'Coy, et, à cause des pattes subchéliformes de la première paire, rapportée aux Crango- 

nides (sic!), pourtant avec un ?, est un vrai Palinurus. Elle concorde avec les Palinures, 

surtout avec le P. vulgaris, dans chacun des détails représentés sur les belles figures de 

M. Bell; les pattes thoraciques, qui, de même que chez ce dernier, sont fortes, presque 

massives et munies d’arétes longitudinales arrondies (point tout à fait caractéristique), la 

surface et la forme de la carapace, le sternum, les épimères de l'abdomen, tout cela met 

hors de doute que nous avons affaire & une forme trés voisine du P. vulgaris. Il est inté- 

ressant de voir que le 6™° article des pattes de la premiere paire est assez fort et que le 

doigt fixe est plus développé que chez le P. vulgaris. 

Le genre Cancrinus?) (de l’ardoise lithographique) me paraît être intermédiaire 

entre les Palinures et les Scyllares. Les pattes thoraciques, le gros pédoncule en apparence 

à 3 articles des antennes, l'absence de squame, les tubercules qui couvrent toute la surface 

de l’animal et les épimères terminés en pointe semblent positivement indiquer que c'est un 

Loricate; la partie postérieure de la nageoire caudale paraît avoir été cornée, car sur les figu- 

res de M. Oppel elle est (comme chez une Palinurina [Palinurus] de la même localité) incomplète 

1) D'après la théorie exposée ici, l'arête latérale de la carapace de la Phyllosoma ne correspond done pas 

au bord inférieur de la carapace du Palinure adulte; les plis qui constituent les régions branchiales — 

lesquelles ne sont que de très grands plis tégumentaires — et, avec elles, le bord inférieur, n'avaient 

du reste pas encore pris naissance chez aucune des Phyllosomes que j'ai examinées. 

2) Un examen des exemplaires du genre Canerinus, au musée paléontologique de Munich, a pleine- 

ment confirmé l'impression que m'avaient laissée les figures de M. Oppel, et a mis presque hors de 

doute pour moi que nous avons affaire ici à une forme intermédiaire entre les Palinures et les 

Seyllares. 
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en arrière; l’animal est lourd de formes. Je regarde comme un caractère de transition sur- 

tout le curieux flagelle multiarticulé des antennes extérieures, qui est court et large par 

rapport å celui des Palinures et long relativement å celui des Scyllares. 

Je termine mon exposé des affinités du groupe des Loricates par quelques remarques 

sur le genre Palinurellus (voir v. Martens, Sitzungsb. d. Ges. naturf. Freunde in Berlin 1878), 

que j'ai eu l'occasion d'étudier à Berlin après que j'avais écrit mon mémoire. C'est une 

forme qui devait à un haut degré exciter mon intérêt, comme il est évident qu’elle se trouve 

dans une phase bien plus primitive que tout autre Loricate connu, et par suite elle est 

alliée de bien plus près que les autres au groupe des Homarides. 

L’unique exemplaire était une femelle. Les pattes des quatre premières paires ne 

présentaient pas trace de pinces; la première paire est la plus forte, mais elle est plus 

courte que la deuxième; la cinquième est subchéliforme et, de même que chez le P. vulgaris 

et l'Homarus, le doigt mobile porte une petite éminence qui s'applique sur le doigt fixe. — La 3™° 

patte-machoire a une crista dentata sur le 3™° article, mais celle qui se trouve sur le 

4e article, chez le Palinurus, manque comme chez l'Homarus. — La mandibule, de 

même que celle du P. Lalandii, n’est pas très massive, et la pointe du palpe peut se 

coucher derrière la partie tranchante. — Le pédoncule des antennes a la structure habi- 

tuelle des Loricates; le premier article est, comme chez les brévicornes, séparé par un 

sillon de son vis-à-vis; le flagelle est bien plus fréle que chez aucun Palinure. — Les flagelles 

des antennules sont identiques à ceux des brévicornes. — Les pattes abdominales 

présentent des caractères intéressants: sur le premier anneau, de même que chez l’Homarus 

femelle et en opposition à d’autres Loricates, on trouve une paire de pattes avec un seul rameau; 

la deuxième paire a un rameau interne étroit et un appendice interne (comp. la figure schéma- 

tique 2, p.92); les paires 3—5 (Fig. 3, p.92) sont complètement identiques à celles du P. 

Lalandii, le rameau interne est court, large et arrondi et muni d'un appendice interne; la 

sixième paire est comme chez les autres Loricates. — La carapace se distingue par un rostre 

dont les bords latéraux font entre eux un angle un peu plus petit que 90°; elle recouvre, 

comme chez Homarus, l’anneau oculaire, mais ne s’inflechit pas au-dessus de ce dernier; 

l’epine « est petite (comp. Homarus, le P. Lalandii et le P. vulgaris); l’epine 7 forme le 

point antérieur d’une aréte arrondie; la partie de la carapace située au-dessous s’inflechit 

un peu en dedans. — Les épimères de l'abdomen sont plus longs (d'avant en arrière) que 

chez les Palinures, mais munis de la même forte pointe dirigée en arrière. 

Ces remarques montrent clairement que les rapports du genre Palinurellus avec les 

autres genres sont ceux qu'indique le tableau p. 93. 

L’exactitude du tableau p.91, qui est bien antérieur à l'époque où j'ai eu connais- 

sauce du Palinurellus, est, comme on le verra, pleinement confirmée par ce genre, et la 

justesse du mes vues sur les affinités des Homarides et des Loricates en reçoit également 

une confirmation. Il est évident que la petite éminence du dernier article des pattes de la 

5™° paire, chez certains Palinures, est homologue avec l’Eminence semblable de Homarus, etc. ; 
Vidensk, Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. I, 2. 24 
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jai du reste groupé les caractéres du Palinurellus d’une maniere telle que de plus amples 

indications sont superflues. Je remarquerai seulement encore que l’arête qu'on trouve sur 

le côté de la carapace correspond sans doute à celle des Scyllares et des Phyllosomes ; 

elle fait défaut ou est trés effacée chez les Palinures adultes, méme chez le P. Lalandii; 

sa présence chez les Scyllares est un nouvel exemple d’atavisme ou peut-être simplement 

un caractère de larve qui s’est conservé jusqu'à l’état adulte. 

5. Eryonidæ. 

Je ne puis malheureusement traiter le genre Polycheles (Deidamia, Willemoësia, 

Pentacheles), qui est identique avec l’Eryon fossile, que d’après les descriptions et 

les dessins souvent assez peu satisfaisants qu'en ont donnés différents auteurs (comp. 

Rem.!) p.94). — Les pattes thoraciques des quatre premières paires sont armées de 

pinces chez les deux sexes; le doigt mobile (7% article), en opposition à Homarus mais 

comme chez le Palinurus, est placé au-dessus et en dehors du doigt fixe, également sur 

les pattes de la première paire; cette paire est, comme chez l'Homarus (et les Loricates), plus 

forte, mais pas beaucoup plus forte, que les autres; la cinquième paire semble être armée 

de petites pinces chez la femelle, mais non chez le mäle!), par conséquent comme chez les 

Loricates. S'il y a ou non des épipodites, etc. on n'en sait rien encore. — Les descrip- 

tions et les dessins que MM. Heller et Suhm ont publiés de l'appareil buccal laissent 

assez à désirer, et quelquefois même je n'ai pu réussir à comprendre ces auteurs; leurs 

renseignements sont en outre très divergents, de sorte qu'il m'est impossible d’entrer dans 

l'examen détaillé de ces parties; je puis dire cependant que la 3% patte-mächoire appartient 

au type des Reptantia. — Les antennes sont munies d’une squame assez grande; le flagelle 

est assez fort et le pédoncule des antennules, court comme chez les autres Reptantia, sans 

épine sur le bord externe du premier article. — Les pattes abdominales sont bien 

développées tant chez la femelle que chez le male. Le premier anneau porte une paire de 

pattes semblables à celles de l'Homarus; le rameau interne des autres paires est muni d'un 

appendice interne, et sur la deuxième paire, chez le male, on observe en outre un 

appendice masculin. — La carapace est très aplatie et présente une crête longitudinale 

qui est interrompue (comme chez le Nephrops) par le sillon e, qui est très distinct. Le 

rostre est très large et très court (comp. les Loricates) et recouvre les yeux; les épines 

a et 7 sont bien développées, et derrière 7 il y a une série d’epines. — L'abdomen 

1) En présence des indications scrupuleuses et très positives de M. Norman (voir surtout son dernier 

article), je suis porté à attribuer moins de valeur aux renseignements publiés par M. Bate, d’après 

lesquels les pattes de la dernière paire n'étaient pas chéliformes chez un très petit nombre des 

Polycheles femelles qu'il avait à sa disposition, tandis qu'elles l'étaient chez deux Polycheles males. 

Une détermination inexacte des sexes, comme on peut le voir par l'erreur de Willemoés-Suhm (comp. 

le ‘dernier article de Norman) n'appartient pas aux impossibilités. En outre, il n’est pas rare du 

reste que les pattes abdominales des femelles des Décapodes aient le caractère des males, fait que 

j'ai constaté chez une Thalassina anomala et un Astacus fluviatilis, et il est donc possible que 

M. Bate ait déterminé le sexe d'après les pattes abdominales. 

a 
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est plat; les épiméres du premier anneau manquent (W.-S.). — Les branchies sont 

«büschelförmig» (Heller), par conséquent sans doute comme chez Homarus et les Loricates. 

Il n’est pas douteux que le genre Polycheles appartient au groupe des Rep- 

tantia (épimeres de l'abdomen, 3™° patte-mächoire, antennes, antennules, pattes abdominales 

de la premiere paire, carapace). Parmi ces derniers, à en juger par le peu que l’on connait 

(branchies, etc.), il se rapproche le plus des Homarides et des Loricates; mais en somme 

il semble être surtout voisin de ceux-ci, bien qu'en quelques points il se rattache plutôt 

aux Homarides (pinces aux pattes des trois premières paires, squame, etc.) L'affinité 

spéciale avec les Loricates se manifeste dans les pattes thoraciques de la 1"? et de la åre 

paire (voir plus haut), les pattes abdominales des paires 2—5, le rostre (comp. le 

tableau p. 95). 

Ainsi que j'ai essayé de le montrer p. 96—98, il est vraisemblable que l'Amphion 

est une larve de Polycheles. Comme j'ai donné dans Zool. Anzeiger 1879, No. 28, p. 256—259, 

un résumé de mes recherches sur cette forme dans une langue accessible à tout naturaliste, 

je me permettrai, vu la place limitée dont je dispose, de renvoyer à cette publication et à 

mes Fig. 201—203a. 

6. Thalassinide. 

Une comparaison entre les diagnoses des Homarides et des Thalassiniens (p. 156—157 

et 158) montrera facilement que nous avons affaire ici à un nouveau type des Reptantia; 

elle montrera également que nous rencontrons ici des formes qui, comparées avec 

les Homarides, s’écartent bien davantage des Natantia. 

Les pattes de la 3™° paire n'ont plus de pinces; les axes des articulations des pattes 

de la première paire ont subi une modification particulière !); comme chez tous les groupes 

1) Chez l'Homarus, les axes des articulations 6—7 et 5—6 font entre eux des angles*) qui sont aigus 

et obtus pour les pattes de la {re paire, mais droits pour celles de la 2me et de la 3me; ces angles, 

en ce qui concerne les axes des articulations 5—6 et 4—5, sont a peu prés droits pour toutes les 

pattes thoraciques. L’axe 6—7 de la ite paire, chez les Thalassiniens, fait bien aussi avec l'axe 

5—6 des angles aigus et obtus, qui toutefois different peu de 90°, mais les angles aigus corre- 

spondent aux angles obtus chez l’'Homarus et réciproquement; l'extrémité de l'axe 6—7, qui chez 

l’Homarus est tournée vers le haut, est dirigée ici en dehors et même un peu vers le bas. Par 

contre, les axes 5—6 et 4—5 sont situés par rapport l'un à l'autre comme chez l'Homarus. — Chez 

les Anomales (à l'exception de la Hippa et du Remipes, où la direction des axes de la {re paire est 

la même que pour les autres paires, ce qui est en relation avee la perte des pinces), les axes 6—7 

et 5—6 de la ite paire font entre eux des angles aigus et obtus qui ne different pas beaucoup de 

90°; mais, en opposition aux Thalassiniens, les angles aigus correspondent aux angles aigus chez 

l’Homarus et réciproquement. La situation par rapport l’un à l'autre des axes 5—6 et 4—5 de la 

Ire paire est très modifiée; ils font entre eux des angles aigus et obtus et sont même presque 

parallèles chez l’Eupagurus. — Les Dromiacées et les Brachyures génuines se rattachent 

étroitement aux Anomales: les axes 4—5 et 5—6 font entre eux des angles aigus et obtus et les 

*) Par les angles que font entre eux deux axes d’articulation consécutifs, j'entends toujours ceux que font entre elles leurs 

projections sur un plan perpendiculaire à l'axe longitudinal de l'article commun (ici le sixième). 

24" 
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suivants), les articles 2 et 3 des palles de toutes les paires sont unis entre eux par une 

jointure immobile; les épipodites sont réduits; la lacinie externe de la 1% patte-machoire 

est raccourcie; la lacinie interne des deux machoires a changé de forme; la squame et les 

épimères de l’abdomen sont petits, les antennes, fréles, etc. tous caractères qui montrent 

que nous sommes plus éloignés du point de départ. 

Parmi les formes que j'ai examinées, le genre Axius est celui qui se rapproche le 

plus des Homarides. Les pattes thoraciques sont encore armées de pinces; l’exognathe 

des pattes-machoires des paires 2 et 3 est muni d'un court pédoncule et celles de la 

première paire, d'un grand épignathe; le dernier article de la premiere mächoire est long, 

la squame et les épiméres sont relativement bien développés, etc. Comparons-nous cette 

forme avec les Homarides et avec l’Astacus, il ne peut guère rester de doutes sur la 

marche qu'a suivie le développement; l’Axius peut être dérivé directement d'une forme qui 

était voisine de l'Homarus; un membre plus jeune dans la série ancestrale est représenté 

par une forme qui ne se confondait pas avec l’Astacus*), mais qui n’en était pas non plus 

bien éloignée (comp. le tableau p. 110). 

Il est intéressant de retrouver ici un appendice interne pourvu à son sommet de 

soies en crochet. Comme il n’y en a ni chez Homarus ni chez aucun Astacus, on ne 

saurait guère mettre en doute que cet appendice interne est då à un phénomène d’atavisme, 

comme chez les Loricates et les Eukyphotes. On ne peut d’ailleurs nier que cette réappari- 

tion fréquente ne soit un peu singulière; mais en rejetant mon explication, on serait forcé 

d'admettre que l’appendice interne a existé chez les Pénéides dont sont dérivés les Eukyphotes 

et les Homarides, chez l’«Homaro aff.» (tableau p.110), chez Ja forme primitive commune 

à l’Astacus et à l’Axius, et cependant il est incontestable qu'il ne s’en trouve ni chez aucun 

Pénéide connu, ni chez les Homarides types, ni chez l’Astacus. 

En fait de points qui ont un. interet plus général, je mentionnerai encore les bran- 

chies. Chez l’Astacus, leurs filaments, comparés à ceux de l’Homarus, étaient, on se le 

rappelle, en plus petit nombre; de ce caractère je déduis celui des branchies de l'Axius, de 

la Callianassa, de la Gebia, où il n'y aque deux rangées de lames très étroites, les fila- 

ments étant moins nombreux et comprimes. (Les branchies des Eukyphotes, qui ressemblent 

en partie & celles des Thalassiniens, doivent au contraire étre regardées comme des bran- 

chies simplifiées de Pénées; cette ressemblance est seulement une analogie). Chez la 

Thalassina, par contre, les branchies sont munies de filaments cylindriques et de lames 

axes 6—7 et 5—6, des angles à peu près droits. Il faut en excepter la Philyra et la Perséphone 

(et peut-être aussi d’autres Leucosies), chez lesquelles les axes 4—5 et 5—6 (en aualogie avec 

l'Homarus) font entre eux des angles presque droits. 

1) Et chez les Loricates, sans pourtant que l'accord en ce point, entre eux et les Thalassiniens, soit 

autre chose qu’une analogie. Car si c'était un signe d'affinité, il faudrait admettre (comp. le tableau 

p. 110) que les Loricates sont issus d'une forme qui se trouvait sur la ligne entre la forme primi- 

tive commune de l'Astacus et de l'Axius — laquelle avait encore les articles 2 et 3 libres — et 

l’Axius, chose dont il ne saurait étre question puisque les Loricates sont précisément voisins des 

Homarides types. 

2) Comme caractère qui s'oppose à une dérivation directe de l’Astacus, on peut mentionner le phéno- 

mène tout particulier d'une soudure entre l'épipodite et la branchie du même, les pattes abdominales 

de la fre et de la 2de paire du male, qui sont très compliquées, etc. 
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élroites, mais en nombre moins grand que chez (Homarus. Vu la place généalogique 

que la Thalassina, comme tout l'indique, occupe (voir ci-après), il ne peut être douteux 

que nous avons également affaire ici à un phénomène d’atavisme. 

Les rapports entre les diverses formes de Thalassiniens que j'ai examinées plus 

à fond ressortiront facilement du schema suivant: 

Les pattes thoraciques des 2 

premieres paires sont cheli- 

formes. — Le pedoneule de 

l’exognathe de la 2™° et de 

la 3™° patte-mächoire est 

court!). — La lacinie interne 

de la 1”? patte-mächoire est 

plus courte que la médiane; 

l’epignathe est bien deve- 

loppe. — Les pattes abdo- 

minales des paires 3—5 ont 

un appendice interne. 

Les pattes thoraciques de la 

première (et de la deuxième) 

paire sont subchéliformes. — 

Le pédoncule de l’exognathe 

de la 2"e et de la 3™° patte- 

mâchoire est long. — La la- 

cinie interne de la 1° patte- 

machoire est aussi longue que 

la médiane; l’épignathe man- 

que. — Les pattes abdomi- 

nales des paires 3—5 n'ont 

pas d’appendice interne. 

Axius princeps. 

La mandibule a une dent 

sur la partie tranchante. 

— Les rameaux des pattes 

abdominales sont étroits; 

le rameau externe de la 

6™° paire a une articulation. 

Axius Gundlachi?) 

(Martens). 

La mandibule a plusieurs 

dents sur la partie tran- 

chante. — Les rameaux 

des pattes abdominales 

sont larges; le rameau 

externe de la 6" paire a 

une articulation. 

Callianassa. 

Thalassina. 

Gebia. 

Le dernier article du palpe de 

la 17? mâchoire est long (du 

moins chez le princeps). — 

La partie triturante de la 

mandibule est assez large. — 

La squame est assez bien 

developpee. — La carapace 

n'a pas de linea thalassinica). 

— L’abdomen a une longueur 

moyenne, les épimeres sont 

relativement bien développés. 

Le dernier article du palpe de 

la 17? mâchoire est court. — 

La mandibule a plusieurs 

dents sur la partie tranchante, 

et (sauf chez la Gebia) se distin- 

gue par sa partie triturante, qui 

est forte, comprimée et créne- 

lée. — La squame est rudi- 

mentaire ou manque. — Les 

rameaux des pattes abdomi- 

nales sont larges (excep. chez 

la Thalassina); le rameau 

externe de la 6™° paire est 

sans articulation. — La cara- 

pace a une linea thalassinica. 

— L’abdomen est tres grand; 

les épiméres sont rudimen- 

taires. 

1) Chez la Callianassa, l’exognathe de la 3me patte-mächoire manque complètement; sur la 2me il n'y 

a aucune séparation entre le pédoncule et le flagelle (comp. plus loin la Callianidea), 

2) Rapporté à tort par M. v. Martens à la Callianidea. 

3) Une ligne particulière non calcifiée de la carapace (voir Fig. 138—140). 
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Un coup d'œil jeté sur la colonne de gauche fait voir que la Gebia et la Thalassina 

sont sous plusieurs rapports concordantes, en opposition aux Axies et å la Callianassa. 

Celle de droite montre que la Callianassa se rattache par divers points au groupe Thalassina- 

Gebia, en opposition aux Axies. On voit par mes remarques sur les deux formes d’Axius 

— qui représentent des groupes de ce genre!) — que VA. Gundlachi se rapproche a plu- 

sieurs égards des Callianassa- Thalassina-Gebia, et que les differences sont d'une nature 

telle qu'elles permettent en chaque point de dériver les autres genres d'une forme qui était 

extrémement voisine de l’Axius princeps (comp. le tableau p. 110). 

Il est intéressant de voir que la Gebia a une mandibule dont la partie triturante 

ressemble plus à celle de l’Axius qu'à celles de la Callianassa et de la Thalassina, qui sont 

complètement identiques. Comme l'identité sur ce point entre la Callianassa et la Thalas- 

sina est si spécifique, on ne peut guère douter que ce ne soit un développement homo- 

logue, ou, ce qui revient au même, que l'ancêtre commun de ces deux formes (qui en même 

temps est celui de la Gebia, comp. le tableau) n'ait présenté le même caractère; la Gebia 

l'a donc de nouveau perdu pour reprendre le caractère plus primitif. — Lorsque, chez la 

Thalassina, nous trouvons que les pattes abdominales ont des rameaux étroits, tandis que, 

chez la Gebia, la Callianassa et même chez l’Axius Gundlachi, forme beaucoup plus primi- 

tive, elles en ont de larges, l’etroitesse des rameaux doit seulement être interprétée comme 

un développement analogue à ce qu'on trouve chez l’Axius princeps. 

Le genre Callianidea, dont je n'ai malheureusement pas eu l'occasion d'étudier 

l'appareil buccal, est très voisin du genre Callianassa, mais sous plusieurs rapports plus 

normal, par exemple quant à la 3™° patte-machoire, qui a un exognathe bien développé 

ressemblant à celui de l’Axius (flagelle dirigé en avant, court pédoncule; voir M. Edw. Hist. 

nat. d. Crust. Pl. 25 bis, Fig. 10). De même que la Callianassa, il a une squame rudi- 

mentaire et un appendice interne sur les pattes abdominaies. Les curieux filaments mar- 

ginaux des pattes abdominales qui jouent le rôle de branchies — chez une espèce nouvelle 

(Callianidea Steenstrupii, des Antilles) que j'ai examinée, ils sont simples, et chez la Callia- 

nidea typus M.-E., fourchus — et qui ont fait naitre l'idée bizarre que la Callianidea devait 

être voisine des Squilles, peuvent peut-être être regardés comme des poils marginaux 

modifiés. 

Je puis encore ajouter que l’Axius, en tout cas, a, comme jeune individu, des 

exopodites sur les pattes thoraciques, et qu'il passe par l’état de Natant. J'ai en effet 

examiné une larve d’Axius qui déjà était presque identique avec la forme adulte, mais dont 

toutes les pattes thoraciques avaient de petits exopodites qui ne fonctionnaient plus; 

les yeux étaient grands et les pattes abdominales, plus fortes que chez l'adulte. 

On l'avait péchée dans l'Atlantique. 

1) Parmi les autres Axies que j'ai examinées, VA. biserratus Mart. et l'A. nodulosus Meinert se rattachent 

à l'A. princeps, l'A. glyptocercus Mart. et l'A. pleetorhyneus Strahl, à l'A. Gundlachi. 
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7. Anomala. 

Les Anomales, comme les a definis M. de Haan, forment un groupe trés naturel, 

qui, d'une maniére également trés naturelle, se divise en trois branches: les Paguroides, 

les Hippiens et les Galath éides. 

a. Paguroide. 

Ce groupe comprend les genres Pagurus, Cœnobita, Birgus, Lithodes et 

Hapalogaster, dont le premier a été subdivisé en une série de sous-genres: Paguri- 

stes, Eupagurus, Pagurus s. str., Diogenes, Calcinus, Clibanarius. 

Le Paguristes est de tous les Paguroides celui qui présente les caractéres les 

plus primitifs. — Le prolongement bien connu de l’avant-dernier article des pattes thora- 

ciques de la 4™° paire, qui rend ces dernières subchéliformes, est plus petit que chez les 

autres Pagures. — La 1”? patte-mächoire (Fig. 56) a encore un petit épignathe. — Chez le 

male on trouve une paire de pattes abdominales sur le 1% et le 2™° anneau; la lame ter- 

minale de la 1" paire est large et recoquillée, et le bord postérieur en est plus épais que 

le bord antérieur; le rameau externe de la 2™° paire est avorté de même que la partie du 

rameau interne qui est située en dehors du point ou l’appendice masculin est inséré, de 

sorte que ce dernier a tout lair de naître du sommet du rameau (Fig. 167—1684). Sur 

les anneaux 3, 4, 5, on trouve au côté gauche une petite patte abdominale. Chez la 

femelle, il y en a une paire sur le 1% annneau, et les anneaux 2—5 sont pourvus d'une 

patte sur le côté gauche. — La carapace (Fig. 141) a un rostre très court; les sillons € 

et b sont très distincts, d est visible; chez le Paguristes, comme chez les autres Anomales, 

on trouve un sillon profond, qui se perd en avant dans le sillon b et se continue jusqu'au 

bord postérieur de la carapace; il en part quelques fins sillons (dont l’antérieur, laı, est 

très distant des autres) qui aboutissent au bord inférieur de la carapace (le sillon longi- 

tudinal, que j'appelle linea anomuricat), est beaucoup plus distinct chez certains autres 

Anomales; ici il l’est moins à cause du peu de consistance de la‘partie postérieure des 

côtés de la carapace; il est encore moins distinct chez l'Eupagurus et les autres sous- 

genres). — Abdomen (Fig. 196): le sternum du 1° anneau abdominal n'est pas soudé 

avec celui du dernier anneau thoracique. La partie tergale de l’anneau abdominal 1 est 

une plaque entiere de méme que celle des anneaux 2—5. Les parties tergales du 5™° et 

6™° anneau sont ici, comme chez les autres Paguroïdes, représentées par deux plaques 

calcifiées situées pres du bout de l'abdomen. En opposition aux autres Paguroïdes, le 

Paguristes a des traces d’epimeres?). 

L’Eupagurus n'a pas d’épignathe sur la 1% patte-mächoire; les anneaux abdo- 

minaux 1 et 2, chez le male, et le premier anneau, chez la femelle, sont privés de 

1) Comme il est facile de le voir, la linea anomurica ne correspond pas à la linea thalassinica, qui 

est située plus haut sur la carapace. 

2) Le Paguristes tomentosus ne répond pas tout à fait à la description précédente, car, chez la femelle, 

il n'y a pas de pattes abdominales sur le 1er anneau, et la partie tergale du 1% anneau semble être 

divisée comme chez le Pagurus s. str. (comp. ce dernier). 
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pattes. — Le flagelle de Vexognathe, sur la 1 patte-mächoire (Fig. 57), est, comme chez 

le Paguristes, dirigé en dedans. — La cornée a une structure particuliére. Chez les 

groupes précédents elle était en effet presque sphérique, avec une échancrure, d’ailleurs 

variable, a la partie supérieure; mais ici, ou cette échancrure existe du reste aussi, la 

cornée descend le long de la partie interne de la surface inférieure du pédoncule; une 

coupe passant par le milien du pédoncule et de l’echancrure, diviserait la cornée 

en deux portions tout à fait inégales, une intérieure plus grande et une extérieure 

plus petite. La cornée présente un caractére semblable chez le Paguristes, mais il 

est peu marqué chez les autres sous-genres. — L’abdomen (Fig. 199) diffère en partie 

de celui du Paguristes; le sternum du 1% anneau est soudé avec celui du dernier anneau 

thoracique et n’en est séparé que par un sillon. La partie tergale du 1° anneau est 

entière comme chez le Paguristes; celle du 2™° anneau, au contraire, est divisée en une 

partie centrale plus molle et deux parties latérales plus fermes; celle du 3™° présente une 

disposition semblable; celles du 4”° et du 5™° anneau sont divisées chacune en deux 

petites plaques. 

Pagurus s. str. La 1”? patte-machoire n'a également pas d'épignathe; le 1% et le 

2me anneau abdominal, chez le male, et le 1%, chez la femelle, sont privés de pattes. — 

Le flagelle de l’exognathe de la 1" patte-machoire (Fig. 59) est dirigé en avant; le bord 

interne de la lacinie externe est plus éloigné de la lacinie médiane que chez le Paguristes 

et l'Eupagurus. — Le bord interne de la lacinie externe de la 1 machoire est plus long 

que chez l’Eupagurus et le Paguristes. — Abdomen (Fig. 197): la partie sternale du 

1” anneau est comme chez les Paguristes; mais le tergum du même diffère essentielle- 

ment de celui de l'Eupagurus et du Paguristes, la partie postérieure en étant détachée 

sous forme d'une petite plaque‘); les suivants ressemblent à ceux du Paguristes et ne 

sont pas interrompus au milieu. — Les autres sous-genres, en ce qui concerne l'abdomen 

etc., se rattachent étroitement au Pagurus s. str.?). 

Le genre Pagurus se divise ainsi en trois groupes, que nous appellerons a, A et 7; 

a correspond au Paguristes, 2 à l'Eupagurus et 7 à tous les autres sous-genres; il 

est en outre évident que le Paguristes est de tous les Pagures la forme la plus primitive; 

de lui ou d'une forme ayant une très grande affinité avec ce sous-genre sont issus, d'un 

côté, TEupagurus et, de l’autre, le groupe 7. 

Le genre Cœnobita est allié de très pres aux précédents, surtout au groupe 7. — 

Le flagelle des pattes-mächoires de la 2™ et de la 3% paire, en opposition aux 

Pagures en général, est dirigé en avant et un peu en dedans. — La lacinie externe de la 

re patte-mächoire (Fig. 60—60a) est très éloignée de la lacinie médiane, le flagelle de 

Vexognathe est court et dirigé en avant (comp. Pag. s. str.) — De même que chez le 

1) Considérée jusqu'ici par erreur comme constituant la partie tergale tout entière du fer anneau abdo- 

minal, de même qu'en général l'abdomen des Pagures n’a été bien compris par personne. 

?) Chez la femelle du Pagurus s. str. et de l'Aniculus, les pattes abdominales des paires 2, 3 et 4 sont 

munies d’un grand appendice (appendix interna?) qui manque chez tous les autres Paguroides. — 

Le Clibanarius présente cette anomalie que les axes des articulations 5—6 et 4—5 des pattes tho- 

raciques de la 1re paire font entre eux des angles presque droits (comp. le Rem. p. 155). 
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Pagurus s. str., le bord interne de la lacinie externe de la 1 mächoire est plus long 

que chez l’Eupagurus et le Paguristes; chez les Cénobites, il est du reste encore plus 

long que chez le Pag. s. str.!). — Quelques Cénobites n’ont pas de squame sur les an- 

tennes (ou elle est peut-être soudée avec le 2™° article), d’autres («pagurusarlige Cæ- 

nobiten»”)) en sont pourvus. — Le pédoncule des antennules est, comme on sait, 

très long; le 1% article, en opposition aux Pagures, n’est épais qu'à son extrémité proxi- 

male; l’extremite distale est amincie. — Chez les Cénobites ressemblant aux Pagures, la 

cornée se comporte comme celle du Pagurus s. str., qui ne présente qu'à un faible degré 

la particularité caractéristique que nous avons constatée chez l’Eupagurus; chez les autres, 

ce caractére est moins distinct parce que le pédoncule oculaire est tres comprimé. — La 

femelle a une patte abdominale sur les anneaux 2—4, mais non sur le 5™. Le måle 

passe généralement pour n'avoir pas de pattes abdominales; j’en ai cependant, chez la Cen. 

clypeata, trouvé une sur le 3% et le 4™° anneau (mais pas sur le 2™° ni sur le 5m), — 

L’abdomen (Fig. 198) est très instructif; il se rattache étroitement à celui du Pagurus s. str., 

et on y trouve la même petite partie séparée du tergum du 1° anneau; les autres parties 

tergales, de méme que chez ce dernier, ne sont pas interrompues au milieu, mais sont du 

reste plus courtes. — La partie extérieure du tergum des anneaux 3—5 est comme detachee, 

quelquefois méme réellement séparée de la partie moyenne plus grande. — Le nombre 

des branchies (comp. le tableau des branchies) témoigne aussi de laffinité avec le Pa- 

gurus s. str. 

Si nous considérons la 1" patte-mächoire, la 1"? mâchoire, la cornée, l'abdomen, 

les branchies, il ressortira sans doute avec une clarté suffisante de cet examen que le 

genre Genobita doit être issu d’un Pagurus du groupe 7. 

Comme on Va déjà reconnu depuis longtemps, le genre Birgus est très voisin du 

genre précédent; plus exactement, c'est un Cénobite sans coquille, à respiration 

aérienne, mais au point de vue morphologique légèrement modifié. Je renvoie 

pour ce genre aux figures du «Regne animal» et de la «Fauna Japonica», qui montrent que 

le Birgus, en ce qui concerne l'appareil buccal, etc. est allié de très près aux Cénobites; 

comme chez ces derniers, la femelle n’a pas de pattes abdominales sur le 5™° anneau; le 

male n’en a pas du tout. — J'ajouterai seulement que les antennes, de même que chez les 

Cénobites types, n'ont pas de squame libre, mais que les pédoncules oculaires ne sont pas 

aussi comprimés que chez ces derniers; de plus la petite partie séparée du tergum du 

1° anneau chez les Cénobites, est ici singulierement grande, ce qui est aussi le cas pour 

le tergum des anneaux suivants; les petites piéces latérales presque détachées des Cénobites 

existent également ici, complétement séparées, mais sont contigués a la grande partie 

moyenne. 

Le remarquable genre Lithodes forme, avec le genre Hapalogaster (Lomis de Haan), 

dans la «Fauna japonica» une famille distincte dans le groupe Anomala. M. de Haan n'a 

1) Chez la Cen. rugosa, le palpe est muni d'un 2me article bien développé, qui manque chez la Cen. 

perlata, ou du moins est tout à fait rudimentaire. Il manque également chez le Pagurus s. str., 

mais non chez le Calcinus et le Clibanarius (comp. l'Eupagurus et le Lithodes). 

*) M. Hilgendorf a appelé l'attention lå dessus (v. d. Decken, Reisen in Ost-Afrika Ill). 

Vidensk. Selsk. Skr., 5. Rekke, naturvidensk. og math. Afd. I. 2. 95 
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nullement méconnu l’etroite affinité qui existe entre les Pagures et les Lithodes; mais il 

se trompe en disant que les Lithodes sont sous certains rapports plus rapprochées des 

Galathées, et il commet une erreur plus grande lorsqu'il écrit (p. XIII): «Conjungunt 

denique Anomala et Brachygnatha Lithodes [ac Homola]»; enfin il n’est pas exact non 

plus que la Lithodes soit surtout voisine du Birgus; c’est au contraire un Eupagurus 

richement modifié pour vivre sans coquille, tandis que le Birgus est un 

Cénobite sans coquille; le genre Lithodes est une branche latérale de la souche des 

Pagures et le genre Birgus en est une autre; avec les Brachyures il n’a que de faibles 

analogies (absence de la 6%? paire de pattes abdominales, etc.). — Je commencerai par la 

Lithodes arctica. 

Pattes thoraciques. L’axe d’articulation 5—6 des pattes thoraciques de la 1” 

paire fait avec l'axe 4—5 des angles à peine aussi aigus et obtus que chez l’Eupagurus; 

ces pattes sont d’ailleurs presque identiques avec celles de ce dernier, même dans des 

caractéres qui lui sont particuliers (par ex. la forme du 5™° article); de méme que chez 

l’Eupagurus, celle de droite est la plus grande. Les pattes de la 4™° paire, qui sont rede- 

venues des pattes ambulatoires, sont aussi longues que les précédentes, et la modification 

particulière du 6™° article des Pagures a disparu. Les pattes de la 5% paire sont plus 

petites que chez les Pagures, comme elles ne servent plus à maintenir l'animal dans une 

coquille, mais seulement à faire mouvoir l'eau dans la cavité branchiale; elle sont comme 

à l'ordinaire armées d'une petite pince. — La 3™° patte-mächoire (Fig. 10) ressemble 

jusque dans les moindres détails à celle de l’Eupagurus; une petite épine qui, chez l'Eu- 

pagurus, est située sur le 3™° article au-dessous de la crista dentata, se retrouve chez la 

Lithodes (et l'Hapalogaster, mais non chez aucun autre Paguroïde ni Décapode en général); 

le flagelle de l’exognathe de la 2%" et de la 3% patte-mächoire est dirigé en dedans. — 

Première patte-mächoire (Fig. 58): la lacinie externe n’est pas (comme chez les Cé- 

nobites, les Birgues et le groupe 7 des Pagures) très éloignée de Ja lacinie médiane ni 

cachée derrière le pédoncule de l'exognathe, mais se comporte comme chez l’Eupagurus 

(et le Paguristes); le flagelle est dirigé en dedans. — Le palpe de la première mâchoire 

n’a qu'un article (en analogie avec certains Cénobites, avec le Pagurus s. str., l'Astacus); 

le bord interne de la lacinie externe est, comme chez l’Eupagurus et les Paguristes, plus 

court que chez le Pagurus s. str. et beaucoup plus court que chez les Cénobites et le 

Birgus; la lacinie interne a la forme ordinaire. — Les antennes sont munies d'une 

squame rudimentaire mais distincte; le premier article et la place du tubercule sont les 

mêmes que chez les Pagures. — Les antennules se comportent comme chez le Pagurus’), 

non comme chez les Cénobites et les Birgues. — La cornée présente les mémes carac- 

teres que chez l’Eupagurus. — Le male est complètement privé de pattes abdominales; 

chez la femelle, on en trouve, comme chez le Paguristes, une paire sur le 1% anneau (ne 

se composant que du pédoncule); il y a en outre une patte abdominale sur les anneaux 

2—5 (— Pagurus, en opposition aux Cénobites et au Birgus); ces pattes n'ont que le 

rameau interne, mais qui est comme chez l’Eupagurus singulièrement massif, et 

1) Par Pagurus — sans aucune addition — je comprends ce nom dans son ancienne etendue; le 

«Pagurus s. str.» est le Pagurus de Dana. 
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les poils des pattes abdominales sont chez tes deux genres disposés d'une maniére 

semblable (Fig. 179—180). — La carapace (Fig. 142), au premier coup d'œil, diffère 

beaucoup de celle des Pagures; elle est, comme tout l’animal, plus courte et plus large, 

avec un rostre plus long, et est richement pourvue d’épines. On y trouve un bord lateral 

qui ne manque pas non plus chez les Pagures, mais qui est bien plus distinct, sur- 

tout à cause d'une rangée de longues épines qui le garnissent. La linea anomurica est 

très distincte, comme toute la carapace est calcifiée; de cette ligne partent en avant et en 

arrière, d'une part, un sillon (lai), et, de l’autre, plusieurs sillons semblables (courts) qui 

aboutissent au bord inférieur de la carapace et se retrouvent tous nettement chez le Pa- 

guristes. Des autres sillons, e seulement est assez distinct. — L’abdomen se rattache 

étroitement à celui de l’Eupagurus; la partie sternale du 1% anneau est soudée 

avec le dernier anneau thoracique; les autres parties sternales manquent, de sorte 

que l’abdomen est tout mou en dessous. Le tergum du 1° anneau est entier (comme chez 

l'Eupagurus) et soudé ou en connexion étroite avec celui du 2™° anneau (il y a cependant 

entre eux une démarcation distincte). Le tergum du 2™° anneau, également entier, n'est 

pas plus mou au milieu, comme chez l'Eupagurus (comp. la Lithodes brevipes); mais celui 

des anneaux suivants (3—5) est interrompu au milieu et se compose de 2 pièces isolées 

très éloignées l’une de l’autre, par conséquent comme chez l’Eupagurus; le tergum 

des anneaux 6 et 7 est normal. Le long du bord, en dehors du tergum des différents 

anneaux, il y a une rangée de petites parties calcifiées (qui n'existent pas chez les Pa- 

gures), et dans la partie à peau mince entre les morceaux isolés du tergum des anneaux 

3—5, on trouve également un grand nombre de petites plaques et de tubercules calcifiés. 

— L’abdomen est asymétrique surtout chez la femelle, mais aussi chez le måle; le côté 

gauche est, comme chez les Pagures, toujours le plus grand. L’abdomen entier est plus court et 

plus large que chez les Pagures, les «membranes articulaires» entre les parties tergales des an- 

neaux sont très raccourcies. (Je puis peut-être mentionner ici que, chez la Lithodes femelle — 
je n'ai pas examiné le male en ce point —, j'ai trouvé le foie placé dans l'abdomen comme 

chez les Pagures). — Le nombre des branchies est précisément le même que chez 

l’Eupagurus (en opposition à tous les autres Paguroïdes et aux Décapodes en général). 

Parmi les autres espèces de Lithodes, la L. antarctica se rattache à la L. arctica 

dans tous les points qui nous intéressent. Par contre, la L. brevipes (comp. Arch. du 

Mus. Il) en diffère par quelques caractères intéressants. La squame, chez celte espèce, 

est plus grande et garnie d’épines; le tergum du 2™ anneau se compose dune 

pièce centrale et de deux latérales, correspondant respectivement à la partie plus 

molle (b) et aux parties plus dures de même tergum chez l’Eupagurus; en dehors des pièces 

latérales il y a encore, de chaque côté, une pièce marginale. — La L. camtschadica 

(voir «Fauna Japonica») diffère de la L. brevipes par la squame, qui n’est qu'une simple épine 

mais bien développée. — La L. hystrix de Haan semble avoir une squame semblable à 

celle de la L. brevipes; par la structure de l'abdomen (on ne connaît que celui du mâle), il 
se rapproche des genres suivants; la carapace est munie de longues épines. — La L. 

verrucosa (Dana), dont j'ai été assez heureux de pouvoir étudier un exemplaire plus in- 

timement, ne diffère presque pas de la L. arctica par l'appareil buccal, le tergum du 2™° 

anneau etc.; il a la même épine sur le 3™° article de la 3™° patte-mächoire, ete.; mais la 

25" 
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squame (Fig. 161a) est pareille à celle de la L. brevipes, l'abdomen de la femelle n’est que 

peu asymétrique et celui du mâle, pas du tout, et enfin les petites parties calcifiées qui, 

chez la L. arctica, remplissent l’espace entre les parties séparées du tergum des anneaux 

3—5, sont réunies en 3 grandes pièces outre quelques autres petites. Les épines se rédui- 

sent pour la plupart à de petits tubercules. — La L. cibaria (White, Proc. Zool. Soc. 1848), 

la L. Belliana (White, Proc. Zool. Soc. 1856) et la L. cryptolithodes mihi (Cryptolithodes 

typicus Brandt) sont alliés de très près à la L. verrucosa (comp. le schema latin p. 121, et 
le tableau des espèces du genre Lithodes, même page). 

Ce qui précède montre assez clairement combien les genres Lithodes et Eu- 

pagurus sont liés intimement l’un à l’autre, et nous sommes nécessairement amené à en 

conclure que le premier doit être dérivé du second ou, en tout cas, d'un Pagure extréme- 

ment voisin de l’Eupagurus; comme il est facile de le voir, il ne saurait être question 

d'une dérivation en sens inverse (l’Eupagurus de la Lithodes). Remarquons encore que quel- 

ques caractères (les axes d’articulation des pattes thoraciques de la 1° paire, l'existence de 

pattes abdominales sur le 1° anneau, chez la femelle) semblent peut-être indiquer que 

l'espèce d’Eupagurus dont la Lithodes est issue était, sous quelques rapports, plus voisine 

du Paguristes que les espèces d’Eupagurus que j'ai eu l’occasion d'examiner. Comp. la 

synopsis p. 123 et le tableau p. 124. 

Le genre Hapalogaster (Lomis de Haan, nec M. E.), comme je pouvais déjà le 

voir avec certitude par le remarquable exposé de M. de Haan, est une forme intermédiaire 

entre le Pagurus et la Lithodes, et examen que j'ai fait d'un male et d’une femelle de 

l'espèce cavicauda Stpson. au musée du Jardin des Plantes confirme pleinement cette 

opinion. Je complèterai l'exposé de M. de Haan par les remarques suivantes. — La 

troisième patte-machoire a sur le 3™° article la même épine que l’Eupagurus et la 

Lithodes. M. de Haan indique pour son espèce 2 épines semblables. — La squame a une 

forme elliptique et est assez bien développée; pas d’epines. — Le male n’a pas de pattes 

abdominales; la femelle en a une (celle de gauche) sur le 2me, 3me, 4me et 5me anneau, 

mais pas sur le 1%, comme chez l'Eupagurus, ce qui rend assez vraisemblable que les 

pattes abdominales du 1% anneau, chez la Lithodes, sont dues a un phénomène d’atavisme. 

— L’abdomen du måle (Fig. 2004) est presque symétrique, cependant le côté gauche 

semble étre un peu plus grand que le droit. Le tergum du 1% anneau est etroit et n’est 

pas soudé avec celui de l’anneau suivant, qui est large; à cause du grand nombre de poils 

dont il était couvert, je n'ai pu voir s’il est divisé en plusieurs morceaux comme chez cer- 

taines Lithodes. Le reste de l'abdomen est reployé en dessous et forme un sac large et 

mou. Outre le tergum des anneaux 7 et 6, on voit encore celui des anneaux 5 (a, a) et 

4 (a, a1), qui, de même que chez l'Eupagurus, sont divisés en deux morceaux, largement 

séparés l’un de l’autre et très petits; le tergum du 3% anneau semble faire complètement 

défaut. La face sternale de l'abdomen est molle comme chez l’Eupagurus et la Lithodes. 

L'abdomen de la femelle (Fig. 200b), en ce qui concerne le tergum des anneaux 1 et 

2, se comporte entièrement comme celui du male. La partie postérieure diffère en ce que 

le bord du sac est si aplati qu'il est devenu une plaque mince; le milieu du côté dorsal est 

mou aussi; nous trouvons à gauche les trois plaques de l’Eupagurus (3a, 4a, 5a); elles sont 

assez bien développées et s’etendent jusqu’au bord; à droite, les plaques Aaı et 5aı sont 
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distinctes. Le tergum des anneaux 6 et 7 ne présente rien de remarquable. Le cöle in- 

ferieur est mou comme à Vordinaire. 

b. Galatheidæ. 

Le representant type de ce groupe, le genre Galathea, est sous quelques rapports 

plus voisin de la forme originelle des Anomales que les Pagures, mais sous d’autres il s’en 

écarte plus que ces derniers, auxquels il est d’ailleurs allié de très près, si l’on fait abstrac- 

tion des divergences provenant de la maniere de vivre différente des Pagures. Dans ce qui 

suit, nous relèverons surtout les differences; quant aux ressemblances, elles ressortiront 

de la diagnose p. 158—159 et des figures. 

Les pattes thoraciques des 3 premieres paires, chez la Galathea squamifera, 

sont munies dun épipodite distinct (chez la G. intermedia, la 1" paire seulement a un 

épipodite). — La 3™° patte-machoire (Fig. 14) a un petit épignathe; sur la 1" (Fig. 64) 

on en trouve un semblable à celui du Paguristes, mais un peu plus grand; le flagelle de 

l'exognathe est dirigé en avant et en dedans. — Les machoires, la mandibule, les 

antennes et les antennules présentent la plus grande concordance avec les organes 

correspondants des Paguroides; toutefois le 2™° et le 3™° article des antennes n’en forment 

qu'un, en analogie avec les Loricates (et les Brachyures). — Les pattes abdominales 

des anneaux 2—5, chez la femelle (il n'y en a pas sur le 1% anneau), se composent d'un 

simple filament à 3 articles (Fig. 182), le long article basilaire étant suivi de 2 autres, ce qui 

s'explique peut-être de la manière suivante: le dernier article est l’appendice interne et 

l’avant-dernier, le rameau interne, qui a subi une réduction telle que l’appendice interne 

naît en apparence de son sommet. — Les pattes abdominales de la 1”? paire, chez le male 

(Fig. 169), ressemblent à celles des Paguristes; le bord antérieur de leur unique et large 

rameau est fortement aminci et replié sur lui-même, de manière à former une espèce de tube 

à l'extrémité proximale de ce dernier. Sur la 2% paire (Fig. 170), on voit un rudiment du 

rameau externe; le rameau interne porte à son extrémité l’appendice masculin, qui n’est 

pas nettement limité. Les 3 paires suivantes ressemblent danslleur structure aux pattes corre- 

spondantes de la femelle (voir Fig. 181). — La carapace (Fig. 145) présente le même bord 

latéral que chez les Paguroides, mais plus marqué qu’il ne l’est en général chez ces derniers; 

le rostre est plat et assez bien développé; les sillons ne sont pas distincts; la linea 

anomurica, par contre, est très apparente, mais il n’en part pas, comme chez les Pa- 

gures, d'autres sillons aboutissant au bord inférieur. — Les épimères de l'abdomen sont 

bien développés, le premier est petit et les autres sont dirigés obliquement en dehors. 

L’abdomen offre également ici une courbure, mais tandis que, chez les Natantia, elle 

était due à un grand développement du tergum des anneaux 3 et 4, elle provient ici du 

développement de celui des anneaux 4 et 5. — Les branchies ont la même structure 

que celles du Pagurus s. str. (et du Paguristes) et sont en nombre égal. 

Le genre Porcellana se compose d’une série de formes qui sont si voisines du 

genre Galathea qu'elles peuvent sans plus être désignées comme des Galathées tra- 

pues. La place limitée dont je dispose ne me permet pas de motiver cette désignation 

avec plus de détail, mais c'est du reste superflu, comme cela ressort assez clairement de 
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l'exposé de M. de Haan. — Les pattes thoraciques wont pas d’épipodite, elles sont 

plus robustes que celles des Galathées, mais d’ailleurs tout à fait semblables à celles-ci. — 

La 2% patte-mächoire est comme celle des Galathées et a même une garniture de 

poils toute pareille. Pour la 17 patte-machoire, voir Fig. 62—63 (comp. Fig. 64). — 

La 2% mâchoire (Fig. 93), la 1? mächoire (Fig. 122) et la mandibule sont jusqu'aux 

poils identiques à celles des Galathées. — Il en est de même des antennes et des an- 

tennules; le 2™° et le 3™° article des antennes sont soudés. — Chez la femelle, le 

åre et le 5% anneau (le 3™° aussi chez quelques espèces, d'après M. E.) sont munis d'une 

paire de pattes abdominales, qui se comportent absolument comme chez les Gala- 

thées; le 2™° et le 3™° anneau ont de chaque côté une petite verrue (rudiment d'une 

patte abdominale). Chez le male, il y a des verrues semblables sur le 3%, le 4% et le 

jme anneau; le 2™° est muni d'une paire de pattes abdominales comme celles des Gala- 

thées (avec un rudiment distinct du rameau externe — Gal.); la 1”? paire, par contre, manque. 

— Comme on sait, la carapace des Galathées présente une quantité de fins sillons 

transversaux; chez quelques Porcellanes, il n’y en a qu'un petit nombre, mais ils ne man- 

quent jamais completement; chez d’autres, on en trouve davantage, chez d’autres encore, 

un grand nombre. La carapace est en général bien plus large que celle des Galathees; 

mais chez quelques especes, la P. angusta par ex., la difference est peu marquée (ces 

espèces ont de nombreux sillons transversaux}. La linea anomurica est très distincte; il 

n’en part aucun sillon transversal (comp. les Gal.) se rendant au bord inférieur. Les sillons 

proprement dits de la carapace sont peu prononcés. — Les épimères de l'abdomen sont 

dirigés en dehors; le 77”? anneau abdominal, comme M. de Haan Va fait remarquer avec rai- 

son, a tout a fait le méme aspect que chez les Galathées. — Le nombre des branchies 

(chez la P. rupicola) est identique avec celui des Galathées. 

Aux Galathées se rattache en outre le genre Aglea, mais bien moins étroitement 

que le genre Porcellana. Il en diffère entre autres en ce que le 2™° et le 3™° article des 

antennes, comme chez les Paguroides, ne sont pas soudés. Le male n’a que les pattes 

abdominales de la 6™° paire. La partie postérieure de la linea anomurica manque; las s'y 

trouve (comp. les Paguroides). Le dernier anneau abdominal ne présente pas la surface 

divisée en sept champs qui caractérise les Galathées et les Porcellanes. Les branchies se 

distinguent par leur structure pénicillée (due à l’atavisme). 

e. Hippid. 

Comme j'ai donné en latin (p. 136) un apercu détaillé de cet intéressant petit groupe, 

je puis ici me résumer brièvement. C’est une division en général très anormale, mais 

qui, surtout par la forme Albunhippa, se rattache cependant d’une manière intime aux 

autres Anomales. Parmi les formes qui appartiennent à ce groupe, la Hippa et le Re- 

mipes (ainsi que le Mastigopus Stpson., qui n'est autre chose qu'un Remipes sin- 

gulier) sont très voisins l’un de l’autre, et ce sont de plus les formes les plus déviées. 

Bien moins anormal est le genre Albunea; une forme primitive extraordinairement claire 

est le genre Albunhippa, dont on peut faire dériver tous les autres. En quelques points 

(voir le colonne du milieu p. 136), les genres Albunea et Hippa-Remipes, dans d’autres 
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(colonne de droite) les genres Albunhippa et Hippa-Remipes, et, sous beaucoup de rap- 

ports (colonne de gauche), les genres Albunea et Albunhippa, sont concordants; mais 

dans tous les points ou il y a des differences, c'est le caractere que nous trouvons chez 

le genre Albunhippa qui est le primitif, qui se rapproche le plus de celui qui est le 

type des Anomales en général. Comme on le verra, les genres Albunea et Hippa-Remipes 

ne sont pas issus directement du genre Albunhippa, mais d'une forme moins primitive 

(X, voir le tableau p.135) qui n’en était cependant pas bien éloignée, Chez cette forme X 

(comp. l’Albunea et l'Hippa-Remipes) le 2™° et le 3”° article de la 3™° patte-mächoire étaient 

très courts, elle n'avait pas de crista dentata, l’exognathe en était petit, et le flagelle de 

l’exognathe de la 2% patte-mächoire n'était pas articulé t). 

d. Developpement des Anomales?). 

Nous savons du Pagurus (Eupagurus) qu'il sort de l'œuf pourvu de deux paires 

de pattes natatoires, à savoir les pattes-machoires de la 1”? et de la 2%? paire, tandis 

que celles de la 3™° paire, bien que présentes, sont encore faibles, courtes (non fendues); 

1) Je présenterai ici quelques remarques sur le fer anneau abdominal et la mandibule des Hippiens. 

Le 1er anneau abdominal n'a que son tergum qui soit développé, la partie sternale manque; 

cet anneau étant un point contesté, je remarquerai à ce sujet ce qui suit: chez l’Homarus on trouve 

au-dessus de l’épimère du 5me anneau thoracique une plaque calcifiée appelée lamina tricuspi- 

data (comp. Lyttkens dans «Lunds Univ. Ärsskrift» IV, 1867); cette plaque, qui, suivant moi, doit 

être regardée comme une partie détachée de l’épimère du 5me anneau thoracique, est contigué en 

arrière au tergum du fer anneau abdominal; elle est facile à reconnaitre, entre autres par un 

sillon longitudinal bien distinct, et je l’ai retrouvée chez les Galathées, le Pagurus, etc., exactement 

dans la même situation (preuve décisive, soit dit en passant, de la justesse de l’interpretation 

donnée plus haut de l'abdomen des Pagures). On la trouve en outre chez le genre Albu- 

nea, au-dessus de l'épimère, qui est muni d’une branchie; mais elle est petite et soudée avec 

le tergum du {er anneau abdominal; du reste il y a entre eux une ligne de démarcation bien 

tranchée, de sorte qu'au premier coup d'œil on croit même qu'ils sont séparés. D'après sa situation 

par rapport à Ja lamina tricuspidata, il n'est pas douteux que ce que nous avons appelé le tergum 

du 1er anneau abdominal l'est réellement. Ce tergum est grand et a sa partie antérieure engagée 

sous la carapace, mais il peut se mouvoir librement. — Chez la Hippa et le Remipes, la lamina 

trieuspidata est, comme chez l'Albunea, soudée avec le tergum du 1€ anneau abdominai; mais 

l'épimère du 5me anneau thoracique est en outre soudé avec la lamina tricuspidata. Le tergum du 

1er anneau est très long, membraneux dans sa partie antérieure et engagé presque en entier sous 

la carapace, de sorte qu'il ne peut se mouvoir. 

La mandibule a, chez l'Albunhippa et l’Albunea, la structure qui caractérise les Ano- 

males: le bord tranchant a une dent au milieu, mais est du reste lisse; la partie triturante est 

petite et comprimee. — Par contre, chez la Hippa (Fig. 153) et le Remipes (Fig. 154), elle est 

très anormale; la partie triturante manque entièrement; la partie tranchante est petite, et n'est pas 

calcifiée ou ne l'est qu'en partie. 

*) Comp.: Claus, Unters. z. Erforsch. d. geneal. Grundl. d. Crustac.-Systems; Rathke, (Pagurus), Neueste 

Schr. d. naturforsch. Gesellsch. in Danzig 3. (1842); Claus, (Pagurus), Z. Kenntniss d. Malacostracen- 

Larven dans Würzb. naturwiss. Zeitschr. 2. 1861; Fr. Müller, Die Verwandlung der Porcellanen, A. f. 

Naturg. 1862; Sidney Smith, The Early Stages of Hippa talpoida, Trans. of the Connecticut Acad. 

3. 1877. 
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le dernier anneau abdominal n’est pas très échancré. — Plus tard les pattes-mächoires 

de la 3% paire deviennent aussi des pattes natatoires; tandis que l’endognathe est 

encore fréle et embryonnaire, l’exognathe est un palpe natatoire bien développé. Par contre, 

il ne se développe jamais d’exopodite sur les pattes thoraciques (comp. les Natantia, 

l'Homarus, les Loricates, l’Axius). — Les Pagures passent par l’état bien connu de 

Glaucothoé, qui correspond exactement à celui de Natant chez les Loricates, etc.; 

les pattes abdominales ont deux rameaux, le rameau interne est muni à son sommet des 

crochets caractéristiques de l’appendice interne, de sorte qu'il faut regarder comme un fait 

acquis que l’appendice interne et le rameau interne se confondent ici; les pattes abdomi- 

nales sont appariées dans cette phase, et l'abdomen est symétrique et normal. 

En ce qui concerne la Lithodes, j'ai constaté que les embryons mürs, de même que 

les larves fraîchement écloses des Pagures, étaient pourvus de deux paires de fortes pattes 

natatoires, les pattes-machoires des deux premières paires; celles de la 3™° étaient courtes 

mais neltement bifurquées; le rameau interne était encore fort court. Les pattes thora- 

ciques des 3 premières paires avaient déjà commencé à se montrer sous forme de petites 

éminences, de sorte que la Lithodes sort de l'œuf dans un état plus avancé que les Pagures. 

Les antennes sont, comme chez les Pagures, munies d’une squame bien développée garnie 

de poils le long de son bord interne. L’extrémité de l'abdomen (Fig. 205) est large, faible- 

ment échancrée et garnie de 7 paires de soies, qui sont très grossiéres, comme l'animal 

est encore recouvert de la cuticule embryonnaire (comp. dans Jen. Zeitschr. 11, 1877, la 

figure que M. P. Meyer a donnée de l'extrémité de l'abdomen de l'embryon de l’Eupagurus). 

Jai examiné des larves de la Galathea intermedia qui venaient d’éclore et qui, 

avec les membres replies, se trouvaient encore sous l'abdomen de la mère. Les paltes- 

machoires des deux premières paires étaient bifurquées et bien développées en pattes nata- 

toires, et celles de la 3° paire, courtes et non bifurquées. Le dernier anneau abdominal 

(Fig. 207) était assez profondément échancré et muni de 5 paires de longues soies plumeuses, 

et de chaque côté, en dehors des soies, il y avait en outre une courte épine. — En fait de 

larves plus âgées, j'en ai examiné plusieurs, dont l’une, par le nombre des branchies, 

la forme des pattes thoraciques déjà assez développées, pouvait avec certitude être rap- 

portée aux Galathées. Les pattes thoraciques ne présentaient pas trace d’exopodite; les 

pattes-mächoires des 3 premières paires étaient pourvues d'un exognathe (palpe natatoire), 

et les antennes, d'une squame longue et étroite garnie de poils sur son bord interne (comp. 

Fig. 208—208 ec). 

Le genre Porcellana se rattache aussi d'une manière étroite aux Galathées par 

le développement. La jeune larve se distingue, dit-on, par l'absence des pattes-machoires 

de la 3% paire, qui n'apparaissent que plus tard et sont munies d'un vrai palpe natatoire. 

— Le dernier anneau abdominal a une forme singulière, mais qui au fond n'est qu'une 

modification de celui des Galathées, car si l'on se figure l'angle aigu chez ces derniers 

agrandi même bien au-delà de 180°, on aura l'abdomen des Porcellanes; de même que chez 

les jeunes larves des Galathées, nous trouvons chez les Porcellanes 5 paires de longues 

soies et 1 paire de courtes épines. — Comme on sait, le rostre et les épines postérieures 

de la carapace sont extrêmement longues; les bords peuvent être dentés comme chez les 

Galathées. 
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M. Claus représente dans son «Crustaceen System», Pl. IX, Fig. 1—10, une larve 

qu'il rapporte avec un ? au genre Albunea. J'ai moi-même examiné une larve toute pareille 

et, d'après le nombre des branchies, etc., je puis pleinement confirmer la supposition de 

M. Claus. Les pattes-mächoires de la 3" paire sont munies d'un palpe natatoire, les 

pattes thoraciques déjà bien développées ne présentent pas trace d’exopodite et la squame 

est grande et garnie de poils sur son bord interne. — J'ai examiné une autre phase de 

l'Albunea qui correspond exactement à celle de Glaucothoë du Pagurus, par conséquent 

à l'état de Natant. La larve dont il s’agit se rapprochait en somme beaucoup de 

l'Albunea adulte, mais elle en différait par ses pattes abdominales à deux rameaux, qui 

avaient tout à fait la même structure que celles de la Glaucothoë. En outre elle avait 

de grands yeux. 

Comme M. Sidney Smith l’a fait voir, le développement de l'Hippa se rattache en 

général étroitement à celui de l’Albunea. La difference la plus remarquable, c’est qu'il 

semble que les pattes-mächoires de la 3™° paire, qui, on le sait, n’ont pas d’exognalhe 

chez l'adulte, ne sont dans aucune de leurs phases pourvues de palpe natatoire. La squame 

est petite chez la zoe. — L’Hippa passe aussi par l’état de Natant. 

e Remarques générales sur les Anomales. 

On sait que M. Claus, dans son «Crustaceen-System», a cru devoir dissoudre le 

groupe Anomala, en rapportant les Pagures et les Galathées aux Macroures, les Hippes et 

les Porcellanes aux Crabes. Il est très à regretter qu'un naturaliste si distingué, surtout 

comme carcinologiste, ait pu commettre une méprise aussi grave et porter la confusion 

dans un domaine où les travaux classiques de M. de Haan avaient établi le plus 

grand ordre. 

J'ai déjà annoncé plus haut combien les genres Galathea et Porcellana sont voisins 

l'un de l’autre. Mais le lien qui existe entre les trois groupes dans lesquels nous avons 

divisé les Anomales, et dont le caractère naturel ne peut soulever aucun doute, est 

également des plus étroits. De quelque côté que nous tournions nos regards, nous trou- 

vons la concordance la plus grande: dans les pattes thoraciques, dans les pattes-machoires 

de la 17° et de la 3% paire, dans les mächoires, dans la mandibule, dans les antennes et 

les antennules, dans la carapace etc., dans le développement (comp. la diagnose latine), et 

les quelques formes divergentes, comme la Hippa et le Remipes, qui ont perdu une partie 

des caractéres du groupe, peuvent par des formes plus normales étre facilement rattachées 

aux autres. S'il existe un groupe naturel, c'est bien le groupe Anomala. 

Si l’on compare les Anomales avec les groupes précédents, il saute tout de suite aux 

yeux qu'en beaucoup de points ils se rapprochent des Thalassiniens et surtout d'une 

forme telle que l’Axius princeps (les petits épipodites et épignathes, la soudure du 2" et 

du 3% article des pattes thoraciques, les pattes-mächoires de la 1”? paire avec leur faible 

lacinie externe, leur grande lacinie interne et leur étroite lacinie médiane, la 2% machoire 

avec le grand lobe proximal de la lacinie interne, la 1" mâchoire, la mandibule, la petite 

squame, les flagelles gréles des antennes extérieures, la structure des branchies, etc.). 

Vidensk. Selsk, Skr., 6. Række, naturvidensk, og mathem. Afd. I. 2. 26 
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Mais malgré leur grande affinité avec l’Axius (princeps), on ne peut cependant faire 

deriver les Anomales directement de ce genre. Il y a en effet des caractères par lesquels ils 

s’ecartent de tous les Thalassiniens connus et se rapprochent des Homarides. Je rap- 
pellerai notamment ici la cornée en général bien développée, les pattes thoraciques de 

la 1° paire!), les grands épimères de l'abdomen des Galathées, caractères qui indiquent 

avec certitude qu'ils ne peuvent dériver directement d’aucun Thalassinien connu, mais bien 

d'une forme qui en était très voisine et qui devait être rangée avec eux dans un système 

(comp. le tableau, p. 141). 

On trouvera peut-être que ce résultat ne renferme rien de bien nouveau, car il a 

souvent été dit que les Thalassiniens et les Anomales sont apparentés, et, à l'appui de cette 

opinion, on a surtout fait valoir la ressemblance que la Callianassa et les Pagures, par 

exemple, présentent dans l'habitus. Mais en jetant les yeux sur le tableau généalogique 

de ces formes, tel que j'ai cru devoir le fixer, on verra facilement que cette ressemblance 

n’est qu'une analogie, ce qui résulte déjà de la circonstance que l’Anomale primitif dont 

descendent et les Pagures et les autres Anomales connus, n'a naturellement pas eu un 

abdomen mou comme celui dont sont pourvus les Pagures ou la Callianassa, et qui con- 

stitue le point principal de la dite ressemblance. Il pourrait donc bien se faire qu'en 

partant d'une base fausse (la confusion de l’analogie avec l’homologie) on soit arrivé à un 

résultat relativement exact. 

Parmi les Anomales, le genre Pagurus est sous quelques rapports (pattes abdominales 

à deux rameaux, squame bien développée), et le genre Galathea, sous d’autres (épipo- 

dites, etc.), le plus primitif; les Hippes?) sont certainement issues d'une forme intermédiaire 

entre les deux genres précédents (comp. le tableau p. {41). Nous examinerons plus loin 

les relations des Anomales avec le groupe suivant. 

8. Brachyura. 

Je divise les Brachyures en Brachyures génuines (les Brachygnathes de Haan, à 

l'exception des Dromiacés, et les Oxygnathes) et en Dromiacés (Dromia avec les formes 

voisines et Homola). 

a. Brachyura genuina. 

Aux renseignements que les diagnoses p. 159—160 donnent sur ces Brachyures, 

jajouterai les suivants. 
Le 5™° article des pattes thoraciques de la 1 paire, chez l'Homarus, porte un 

prolongement qui de chaque côté — aux extrémités de l’axe d’articulation 5—6 — embrasse 

1) Comp. la remarque, p. 185. 

2) Les pattes abdominales de la femelle, même chez les formes plus primitives (Albunca et Albunhippa), 

ressemblent tout A fait A celles des Galathées; la squame, par contre, ressemble plutöt å celle des 

Pagures, etc. 
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le bord de l’article 6. Chez les vrais Brachyures, le 6™° article est en général muni de 

prolongements semblables qui embrassent ceux de l’article 5, de sorte que l’union entre 

ces deux articles est des plus solides, mais l’Ocypode et des formes voisines, qui sous 

d'autres rapports sont également anormales, n’ont pas ce prolongement. 

Le 3”° article de la 3™° patte-machoire, chez les Décapodes, a en général une 

coupe triangulaire; l'une des faces, celle qui est limitée en haut par la crista dentata, est 

tournée vers la ligne médiane de l’animal (en dedans). Cette face, chez les Brachyures gé- 

nuines, se réduit à une aréte'). Le 4”€ article porte sur son côté externe un prolongement 

caractéristique (Fig. 17—-18) qui manque rarement, et qu'on retrouve aussi chez les 

Dromiacées. 

La lacinie externe de la 1% patte-mächoire est uniarticulée comme chez les 

Anomales, mais plus grande. Chez la plupart des Brachygnathes (comp. Fig. 66), la partie 

proximale de son bord externe s’inflechit derrière le pédoncule de l’exognathe, mais elle se 

tourne ensuite en dedans avec sa pointe; de sa face externe nait un prolongement court et 

large (a), ce qui donne à son extrémité antérieure lair d'être coupée de biais; le bord 

interne de la lacinie externe est éloigné de la lacinie médiane (comp. les Anomales et sur- 

tout la Galathée, Fig. 64). Chez le Grapsus, l’Ocypode, etc., langle & est allongé en avant 

(Fig. 67). Chez la Galappa (Fig. 68) et la Dorippe, langle antéro-interne de la lacinie 

externe est fortement allongé en avant. Ce n’est pas le cas pour l'Hepatus, qui présente 

la méme disposition que les Brachygnathes. Chez les Leucosies et la Ranilia, la 

lacinie externe est longue et forte, mais n’a pas la forme type des Brachyures. — L’épignathe 

est très grand, le flagelle de l’exognathe est tourné en dedans comme chez le Pagu- 

ristes, etc. 

Le lobe proximal de la lacinie interne de la2“°*machoire, en opposition aux Ano- 

males, est en général très étroit. — Le palpe de la 1% mächoire (Fig. 125) est biarticulé 

et l’article distal est d'ordinaire bien développé (comp. les Anomales). La lacinie interne 

présente une intéressante modification de celle des Anomales. L’angle antéro-interne de la 
lacinie (7) est en effet fortement prolonge, tandis que chez ces derniers il est fort court; la 

partie restante du bord interne (2) est courte; le bord antérieur de la lacinie ressemble 

entièrement à celui des Anomales ?). 

Antennes. L'article inférieur est petit et très réduit en comparaison de celui des 

Anomales. La membrane où se trouve lorifice de la glande de Succow est tout à fait 

semblable à celle des autres Décapodes; comme chez les Anomales, elle a sa place sur la 

partie interne de l’article, mais encore plus près du bord interne. On ne la voit pas sans 

une préparation, car elle est cachée par un prolongement de l’epistome. Un prolongement 

1) Chez la Callianassa, où le 3me article de la 3me patte-mächoire est aussi très aplati, les trois faces 

sont bien développées, mais l’angle sur lequel s’eleve la crista dentata est devenu très obtus. Chez 

la Porcellana (Fig. 13), où le même article est aussi très large, il doit sa largeur à une extension 

en forme de créte du bord intéro-inférieur. 

*) Le Grapsus (Fig. 128) et l’Ocypode sont les seuls auxquels ne s’applique pas cette description. 

26° 
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qu'on observe aussi chez les genres précédents, mais qui est ici plus grand, part du bord 

postero-inferieur du cadre de la membrane et est tourné vers le haut!). 

La cornée montre en général tres nettement la méme forme que chez le Pagu- 

ristes, la Galathée, etc. | 
Le male n’a des pattes abdominales que sur les deux premiers anneaux. La 

première paire présente un plus grand développement des caractères que nous avons con- 

states chez les Anomales (Paguristes, Galathée); l’enroulement du rameau est en effet plus 

complet, de sorte qu'il s’est formé un canal dont les bords sont contigus sans être soudés; 

le bord postérieur, comme d'ordinaire plus épais, recouvre le bord antérieur plus mince. 

— Les pattes abdominales de la 2% paire ont une structure analogue à celle du 

Paguristes. 

La carapace (de même que celle des Dromiacés) est, comme chez les Ano- 

males, munie d'un bord latéral saillant et en dessous de celui-ci d'une linea anomurica, 

mais la partie de la carapace située au-dessous de cette ligne n’est pas mobile comme 

chez les Anomales. Les sillons proprement dits font en général défaut, mais les empreintes 

musculaires sont en partie très distinctes. Le rostre est très large et court, il est contigu 

à un prolongement de l’epistome et couvre l’article interne du pédoncule oculaire; le der- 

nier article de ce pédoncule est placé dans l'orbite, un enfoncement de la carapace. 

Chez les Ranines, Vorifice génital de la femelle, en opposition aux autres Brachyures 

génuines (où il est situé sur le sternum), a sa place dans l’article basilaire de la 3° paire 

des pattes thoraciques. Ce fait est tout simplement une conséquence de l'extrême étroitesse 

du sternum, et nullement le signe d'une affinité plus grande entre les Ranines et les Dromia- 

cés ou les Anomales; les Ranines, au contraire, comme toute leur structure le montre, 

sont des Brachyures génuines, mais de plus un groupe qui, à beaucoup 

d'égards, présente des caractères anormaux. 

Qu'il me soit du reste permis d'exprimer un doute modeste sur le caractère naturel 

du groupe Oxystomata de M. de Haan. Il m'est, par exemple, impossible de com- 

prendre quel est le lien qui relie entre eux l'Hepatus et la Calappa ou la Dorippe, ni pour- 

quoi les Ranines sont rangés avec les autres Oxystomes. Aussi ne puis-je qu’engager le natura- 

liste qui, disposant de matériaux suffisants, aura la patience d'examiner et de comparer avec 

le plus grand détail — car cela est nécessaire — un grand nombre de Brachyures, à refaire 

en entier la systématique de ce groupe; ce sera sûrement un travail intéressant et fructueux. 

b. Dromiacea. 

Les prolongements qui, chez les vrais Brachyures, naissent en général du 6™° article 

des pattes thoraciques de la 1”? paire, aux extrémités de l’axe de rotation, et embrassent 

ceux du 5™° article, reposent ici seulement sur ces derniers sans les embrasser (il en est de 

1) Cette structure ne semble jusqu'ici avoir été bien comprise par personne, non plus, autant que j'en q par p I que ] 
puis juger, par M. Strahl (Archiv f. Naturg. 1862; Monatsb. der Akad. z. Berlin, 1861). 
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même quant aux Anomales, aux Thalassiniens et à l'Astacus; chez celui-ci les pro- 

longements du 5™° article sont courts et n’embrassent pas le bord du 6%, de sorte que la 

liaison est bien moins solide que chez Homarus). — Les pattes thoraciques des 3 premières 

paires, chez l'Homola, sont munies d'un épipodite bien développé, qui fait défaut chez 

la Dromia et tous les autres Brachyures que j'ai examinés. 

Le 3™° article de la 3™° patte-mächoire est triangulaire; la face interne en est 

étroite mais plus large que chez les Brachyures génuines. Les épignathes des pattes- 

mächoires sont un peu plus petits que chez ces derniers. 

Le lobe proximal de la lacinie interne de la 2% machoire (Fig. 95) est grand 

(= Anomala); le palpe est plus large que chez les Anomales et plus étroit que chez les 

Crabes génuines. — La lacinie interne de la 1"? mächoire (Fig. 124) ressemble beaucoup 

plus à celle des Anomales qu'à celle des Crabes génuines. L'article distal du palpe est, 

comme chez les autres Crabes, plus grand que chez les Anomales. 

Antennes. Chez la Dromia, la membrane avec l’orifice de la glande de Succow 

est située sur le bord interne de l’article inférieur, qui est plus large que le suivant; 

il en part un petit prolongement qui couvre la membrane comme un toit, en sorte que 

celle-ci parait être située dans une entaille de l'article. Il ny a, quant au «tympan», 

qu'une différence légère entre la Dromia et les Brachyures génuines; chez ces derniers, 

l'article est plus étroit et la membrane s’avance davantage sur son bord, en même temps 

qu'elle est cachée par un prolongement de l’épistome qui manque chez la Dromia. — Chez 

l'Homola, cette membrane est placée au sommet d'un «tubercule auditif» tubiforme. 

Pattes abdominales. Jai trouvé chez la Dromia male de petites pattes abdo- 

minales rudimentaires sur les anneaux 3—5; les pattes copulatrices ont la même structure 

que chez les Brachyures génuines, mais il y a sur la 2™° paire une ligne de séparation 

bien marquée entre l’appendice masculin et le rameau interne (comp. la Galathee). Le 1% 

anneau de la Dromia et de l'Homola est, chez la femelle, pourvu d'une paire de petites pattes 

abdominales (comp. le Paguristes). 

Je puis fournir quelques contributions à la connaissance de l'évolution, jusqu'ici 

à peu près inconnue, de la Dromia et de l'Homola (comp. la Rem. p. 204). 

Une zoé (longueur de la carapace — 5") qui a été péchée par 37° 30° Lat. N. et 

122° 50° Long. E., appartient incontestablement au genre Dromia, comme je vais essayer 

de le démontrer. — Les pattes thoraciques sont assez développées pour qu'on puisse 

facilement en compter les articles; celles de la 1”? paire (Fig. 209¢), assez épaisses et rela- 

tivement courtes, sont armées de pinces complètes, mais toutes les autres n’en présentent 

pas trace. Elles sont toutes privées d’épipodite; mais le plus singulier, c’est que celles 

de la 1 paire, et elles seules, sont munies d'un exopodite qui évidemment a fonctionné 

comme palpe natatoire. — L'endognathe de la 3% patte-mächoire (Fig. 2094) est assez 

bien développé et l'épignathe, distinct; l’exognathe sert de palpe natatoire. — La deuxième 

patte-mächoire (Fig. 209c) est munie d'un épignathe et d'un palpe natatoire. — La 

premiere patte-machoire (Fig. 209>) a un grand épignathe de la même forme que 

chez la zoé des Crabes types et un palpe nataloire. — Le lobe proximal de la lacinie 

interne de la 2% machoire est deux fois plus grand que le lobe distal. — Les antennes 

(Fig. 209f) se distinguent par une squame bien développée à bord garni de poils, et par 



204 182 

l'absence de l'épine si caractéristique pour les Brachyures (et les Anomales) du deuxième 

article basilaire. — Les pattes abdominales de la dernière paire ont deux rameaux, dont 

les bords sont garnis d’un grand nombre de poils. — La carapace (Fig. 209), de forme 

un peu oblongue, n'a pas d’epine dorsale et de son bord postérieur part de chaque côté 

une courte épine; sa surface présente plusieurs sillons distincts et quelques tubercules, 

mais est du reste lisse; le rostre a une longueur moyenne. — Le dernier anneau ab- 

dominal (Fig. 209a) n'est pas du tout échancré, son extrémité postérieure est garnie de 

12 soies. — Les branchies n'ont pas encore de lames; il y en a une au-dessus de la 
5™° patte thoracique, deux au-dessus de la 4%, trois au-dessus de la 3™° et de la 2%, 

deux au-dessus de la 17°, deux au-dessus de la 37? patte-machoire (aucune sur l'épignathe) 

et une sur l’épignathe de la 2™° patte-machoire. 

Cette larve remarquable, qui s'écarte tellement de toutes les larves de Décapodes 

qu'on connaît jusqu'ici, pourrait être rapportée aux Thalassiniens, aux Anomales ou aux 

Brachyures; tous les autres Décapodes sont exclus à priori. Mais la structure des pattes 

thoraciques (la 1”? paire seule armée de pinces), le nombre des branchies, etc., empêchent 

de la ranger parmi les Thalassiniens, et elle ne saurait non plus appartenir aux Ano- 

males, car ils n’ont jamais d'épignathe sur le 2™° patte-machoire, celui de la 1° patte- 

mâchoire n'a jamais la forme que nous trouvons ici, le nombre des branchies est toujours 

différent etc. Il ne nous reste done que les Brachyures, mais pour plusieurs raisons il ne 

peut être question des Brachyures génuines. Nous n'avons done plus que les Dro- 

miacés, et comme l'Homola doit également être mise de côté, entre autres à cause du 

nombre des branchies, il ne reste en definitive que la Dromia (et les formes voisines). 

Mais notre larve se rattache aussi å la Dromia par tous les caractéres qui permet- 

tent de la comparer avec l'animal adulte, par les épignathes, le nombre des branchies, 

les pattes thoraciques, etc. Nous arrivons ainsi å la singuliere conclusion, que la zoé de 

la Dromia, comme celle des Anomales et en opposition å la zoé des Brachyures genui- 

nes, est munie d'un palpe natatoire sur la3”°patte-mächoire, que la première 

patte thoracique, en opposition aux Anomales et aux Brachyures génuines, 

aun palpe natatoire, que les antennes, également en opposition & ces deux groupes, 

n’ont pas d’épine sur le 2™° article et que la carapace est privée d’epine dorsale !). 

La mégalope de la Dromia, de méme que la phase correspondante des Ano- 

males et des Brachyures génuines, est, comme on sait, munie de pattes abdominales bifides 

sur les anneaux 2—5, dont le rameau interne est garni de erochets à son extrémité. Elle 

diffère des vrais Brachyures, mais ressemble aux Anomales à l’état de Natant par la pré- 

sence de deux rameaux bien développés sur les pattes abdominales de la 6”? paire (fait déjà 

relevé par M. Claus). 

Quant à la zoé de l'Homola, j'ai examiné deux phases différentes apparemment de 

la même espèce. 

a (longueur de la carapace — 3""). Péchée par 31° 65‘ Lat. S. et 45° 17° Long. E. 

1) Par suite il va sans dire que la zoé que M. Claus a représentée dans son Crust.-Syst. Pl. XIV. 

Fig. 6—12, et dont il dit: «Antennen und Mundtheile stimmen bis in’s Detail mit der Krabbenzoéa 

überein», ne peut, comme il le suppose, appartenir à la Dromia. 
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(Greenwich). Elle est relativement moins dévéloppée que la zoé de la Dromia mentionnée 

plus haut. — Les pattes thoraciques sont petites et la 1” paire seule présente des traces 

de pinces. — L’exognathe de la 3% patle-machoire est un palpe natatoire bien deve- 
loppé, l’endognathe (c-a-d. sa partie distale) est encore rudimentaire. La 1” et la 2™° patte- 
mächoire sont munies d'un palpe natatoire, et la 1" a un épignathe, qui fait défaut chez 

les autres. — Les antennes ont, comme chez la zoé de la Dromia, une squame garnie 

de poils tout le long du bord; le pédoncule des antennes porte ici (comme chez les Ano- 

males et les Brachyures génuines) une longue épine. La carapace (Fig. 212) est richement 

pourvue d’epines, parmi lesquelles aussi une épine dorsale pas très longue. — L'extrémité 

faiblement échancrée de l'abdomen est garnie de soies assez courtes, au nombre de 30 environ. 

b (la longueur de la carapace — 777). A peu près dans la même phase que la zoé 

de la Dromia. Péchée par 32° 30’ Lat. S. et 15° Long. E. — Les pattes thoraciques sont 

assez bien développées (on peut en compter les articles); la 1" paire est privée d’exopodite, 

mais a un épipodite assez grand, de même que la 2% et la 3" paire, et est armée de 

grandes pinces; les autres n’en ont pas. — La 2" et la 3% paire sont l’une et l’autre 

munies d'un épignathe bien développé; celui de la 1" patte-machoire a la même forme 

que chez la zoé des Brachyures génuines dans la phase correspondante (comp. Fig. 213); 

l'endognathe de la 3% patte-mächoire est plus grand que chez a. — L'animal est plus 

épineux que a; il n'y a du reste aucune différence notable entre les deux formes. — Je 

n'ai pu compter les branchies à cause du mauvais état de conservation de l'animal. 

Si nous considérons les épignathes, les épipodites (dont sont munies les 3 premières 

paires) etc., il est hors de doute que la larve 6 — et avec elle a — appartient à l’Homola. 

Interessante est d'une part la ressemblance (pattes-mächoires, squame) avec la Dromia, et 

de l’autre la grande difference (l'épine des antennes extérieures, la carapace, l’exopodite de 

la 1" patte thoracique) entre la zoé de la Dromia et ces deux larves. 

En comparant les Brachyures aux groupes précédents, il saute d’abord aux yeux 

qu'ils constituent un type de Décapodes bien distinct. Mais, d'un autre côté, ils offrent de 

nombreux points qui montrent clairement leur affinité avec les Anomales, ce qui est surtout 

le cas avec les Dromiacés. A cet égard, je rappellerai les axes d’articulation de la 1”? patte 

thoracique, la 1”? patte-mächoire, les exognathes des pattes-mächoires, la 1”? mâchoire, la 

mandibule, la place du «tubercule auditif», le 1% article épais des antennules et leurs fla- 

gelles, la cornée, les pattes abdominales du mâle, le bord latéral de la carapace, la linea 

anomurica, les épimères de l'abdomen dirigés en dehors, la structure des branchies, l’épine 

de l'antenne extérieure chez la larve, les pattes abdominales de la mégalope; les pattes de la 5™° 

paire des Dromiacés, la 3%" patte-mächoire, la 2% machoire et le développement de ces dernières. 

Nous en arrivons maintenant à nous poser cette question, si les Brachyures et 

spécialement les Dromiacés — dont on doit admettre que les autres Brachyures descen- 

dent — peuvent être dérivés directement de l’un des groupes connus des Anomales!). 

1) Une dérivation en sens inverse qui ferait descendre les Anomales des Dromiacés ou de formes voi- 

sines doit être exclue à priori, car il est évident que les Anomales sont au total plus primitifs. 
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Il ne saurait évidemment étre question d'une derivation des Pagures ou des Hippiens, 

et il ne nous reste donc que les Galathéides. J'ai pendant un temps été enclin à croire 

que les Brachyures étaient issus de ce groupe — ou plutöt de la Galathea, car la Por- 

cellana s'écarte davantage des Brachyures (comp. les pattes abdominales du male, la pre- 

miére patte-mächoire), et j'étais confirmé dans cette opinion par le fait que le 2" et le 

åme article de l’antenne sont soudés ensemble chez la Galathea comme chez les Brachyures. 

Mais ce fait est isolé et il y en a d’autres, notamment la structure des pattes abdominales, 

qui s’opposent, ce me semble, å ce qu’on fasse deriver les Brachyures de ce groupe. 

D'un autre côté il y a des faits — l'existence d'un épignathe sur la 2™° patte- 

mâchoire, la forme de l’épignathe de la 1" patte-mächoire, le palpe de la 1° mâchoire qui 

ressemble plus à celui de l’Axius qu'à celui des Anomales, les branchies de la 2™° patte- 

mâchoire, etc., peut-être aussi l'existence d'un palpe natatoire sur la 1”? patte thoracique 

de la zoé de la Dromia — qui nous obligent à remonter plus loin que tous les Anomales 

actuels, et qui indiquent que la souche commune de ces derniers et des Brachyures était 

plus voisine des Thalassiniens (Axius) qu'aucun autre Anomale vivant. C’est en me basant 

sur ces considérations que j'ai dressé le tableau généalogigue de la page 154. 

De formes à demi transparentes, à peau mince, nageant et sautant avec vigueur 

(Natantia), nous sommes remontés à des formes rampantes, à test épais, non organisées 

pour la nage proprement dite, mais qui, à l’aide de leur puissant abdomen, sont cependant 

encore en état de faire des bonds assez considérables (Homarides etc.). De ces formes, le déve- 

loppement, poursuivant sa marche, nous a conduits aux Décapodes supérieurs, les plus diffé- 

renciés, les Brachyures, chez lesquels l'abdomen, qui à l’origine était pour ainsi dire l'unique 

organe du mouvement, a complètement cessé de remplir ce rôle et est réduit à un appendice 

assez insignifiant. Par contre, les pattes thoraciques, qui chez les Natantia ne jouaient qu'un 

rôle secondaire comme organes du mouvement, se sont transformées ici en vigoureuses pattes 

ambulatoires. Le résultat du développement est une forme décidément organisée pour 

la marche. 

Tel est, si je puis m’exprimer ainsi, le trait fondamental qui préside au développe- 

ment phylogénétique dans notre groupe. Il n’est du reste pas isolé sous ce rapport, et ce 

ne serait guère trop s’avancer que de prétendre que nous avons affaire ici à un développe- 

ment qui, en petit, présente quant à son trait fondamental une grande analogie avec celui 

du développement phylogénétique chez le type si riche des vertébrés. 

Mais le tronc dont les Brachyures occupent le sommet est garni de branches 

latérales fécondes qui méritent aussi notre intérêt. Nous trouvons ainsi plusieurs groupes 

fouisseurs — Thalassiniens, Hippiens — formes bizarres, modifiées d'une manière spéciale. 

Nous rencontrons ensuite un autre groupe singulier, les Pagures, qui renferment leur 

abdomen mou dans une coquille, et présentent beaucoup d’autres particularités qui 

sont en connexion étroite avec leur existence pseudo-parasite. Et bien qu'on dût croire 

qu'un développement ultérieur d'un type si spécialisé serait impossible, il n’en est pourtant 

pas ainsi, et nous trouvons encore des formes remarquables et uniques comme la Lithodes 

et le Birgus. 
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En comparant les formes inférieures aux supérieures nous observons ici comme 

ailleurs un trait important et trés intéressant. Chez les Pénéides, les membres qui 

appartiennent à l'appareil buccal se lient encore en partie très étroitement aux membres 

ambulatoires. La deuxiéme et la troisieme patte-machoire ne different pas beaucoup de 

ces derniers; chez le Penæus et le Cerataspis, l’endognathe de la première patte-machoire 

a 7 articles comme l’endopodite des pattes thoraciques, et il peut en être de même de 

la seconde mächoire; les pattes thoraciques se ressemblent entre elles comme aussi les 

pattes abdominales. Si nous considérons les mémes parties chez les Brachyures, nous 

trouverons qu'il s’y est produit des changements très essentiels. Nous avons affaire ici 

à un type bien plus centralisé; tandis que le Pénée fait encore en partie l'effet d'être 

un complex de métamères, le Brachyure porte à un bien plus haut degré le cachet de 

l'individu. En conséquence, les différentes parties sont plus fortement spécialisées: 

les membres buccaux diffèrent notablement dans leur structure des membres ambula- 

toires, dont le premier est devenu un instrument de préhension d'une forme particulière; 

quelques pattes abdominales ont subi une grande transformation. Les formes supérieures 

comparées aux formes inférieures sont donc centralisées, et leurs différentes parties sont 

spécialisées. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Rekke, naturvidensk. og math. Afd. I. 2. 27 



| 

Errata. 

P. 163 (141), ligne 14, au lieu de génésiologiquement, lisez: phylogénétiquement. 
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Forklaring af Figurerne. 

Explication des planches. 



I Figurerne af Munddele og Thoraxfodder er: 

ep = Epignath. 

ec == Exognath, Exopodit. 

en =: Endognath. 

1—7 = förste—syvende Led af Endognath eller Endo- 

podit. 

i = Lacinia interna. | Det vil let indsés, at disse Navne 
m = — media. ikke altid betegner homodyname 

Dele. Saaledes er f. Ex. L. ex- 
e = — externa. terna paa 1. Kebefod og paa 2. 
p — Palpus. | Maxille ganske forskellige Ting. 

fi = Flagellum exognathi. 

8 = Scapus — 

br = Branchia. 

Det bemærkes, at der ved Lithographeringen hist 

og her er indløbet smaa Unöjagtigheder, som dog 

næppe vil vere til Hinder for Forstaaelsen. 

wr 

Dans les figures qui représentent l'appareil buccal 

et les pattes thoraciques 

ep = £pignathe. 

ex == exognathe, exopodite. 

en = endognathe. 

1—7 = premier—septième article de l'endognathe ou 

de l’endopodite. ; 
g SFS On verra facilemeut que ces noms 
D = lacinie interne. | ne désignent Ipas toujours des 

se 24: parties homodynames; c'est ainsi 
me == — médiane. que la lac. ext. de la ire patte- 
e = — externe, mächoire et celle de la 2de mä- 

choire sont des choses toutes dif- 
p = palpe. ferentes. 

f = flagelle de l'exognathe. 

8 = pedoncule du méme. 

br = branchie. 



Nabel: 

Figg. 1—20 fremstiller tredje Kebefod af for- 

skellige Decapoder ; Kæbefoden ses bestandig nedenfra, 

naar ikke det modsatte udtrykkelig angives. 

16. 

17. 

Cerataspis longiremis. 

Penæus caramote. 

Leueifer. 

Palæmonetes varians i Mysis-Stadiet (Stadium 

Nr. 4); Exognathen udeladt. 

Palamon Fabricii. 

Nephrops norvegicus. 

Palinurus vulgaris. 

Gallianassa (gigas?), ovenfra. Haarene udeladte. 

Eupagurus Bernhardus. 

Lithodes arctica. 

Coenobita perlata. 

Remipes. 

Porcellana (cristata?); ovenfra. 

ladte. 

Galathea intermedia. 

Dromia. a i denne Figur og i 17—19 betegner 

det for Brachyurerne characteristiske Hjörne paa 

4. Led. 

Careinus mænas. 

Cancer pagurus. 

Haarene ude- 

1. Led borttaget. 

Ranilia muricata. Grænsen mellem 2. og 3. Led 

er som man vil sé udvisket. 

Hepatus angustatus. 1. Led borttaget. 

Persephone guaya; ovenfra. 

Figg. 21—36. Anden Kebefod af forskellige 

Decapoder, sét nedenfra. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

Penæus caramote. 

Sergestes Frisii. 

Leucifer. 

Palæmonetes varians i Mysis-Stadiet. 

Palæmon Fabricii. 

Caridina Desmarestii. 

Pasiphaë tarda. 

Homarus vulgaris. 

Palinurus vulgaris. 

Axius princeps. 

Thalassina anomala. 

Callianassa. 

Gebia littoralis. 

Albunea Paretii. Haarene udeladte. 

Galathea intermedia. 

Carcinus mænas. 

Förste Kæbefod af Cerataspis longiremis. 

Endognathen af samme. Haarene udeladte. 

Haarene udeladte. 



al, 

Les Fig. 1—20 représentent la troisième patte- 

mächoire de divers Décapodes; elle est toujours vue 

d'en bas, lorsque le contraire n'est pas indiqué. 

1. 

proc 

16. 

17. 

Cerataspis longiremis. 

Penæus caramote. 

Leucifer. 

Palemonetes varians, à l’état de Mysis; l’exo- 

gnathe est enlevé. 

Palemon Fabricii. 

Nephrops norvegicus. 

Palinurus vulgaris. 

Callianassa (gigas?), vue d’en haut. Les poils 

sont enleves. 

Eupagurus Bernhardus. 

Lithodes arctica. 

Cenobita perlata. 

Remipes. 

Porcellana (cristata?), vue d’en haut. Les poils 

sont enleves. 

Galathea intermedia. 

Dromia. Dans cette figure et les Fig. 17—19, 

a designe l’angle du 4me article qui est carac- 

téristique pour les Brachyures. 

Carcinus menas. 

Cancer pagurus. Le 1er article est enleve. 

18. Ranilia muricata. La limite entre le 2me et 

le 3me article est effacée. 

19. Hepatus angustatus. Le {er article est enlevé. 

20. Persephone guaya, vue d’en haut. 

Les Fig. 21—36 représentent la deuxième patte- 

mächoire de divers Décapodes, vue d’en bas. 

21. Penæus caramote. 

22. Sergestes Frisii. 

23. Leucifer. 

24. Palæmonetes varians, à l’état de Mysis. 

25. Palæmon Fabricii. 

26. Caridina Desmarestii. 

27. Pasiphaë tarda. 

28. Homarus vulgaris. 

29. Palinurus vulgaris. 

30. Axius princeps. 

31. Thalassina anomala. Les poils sont enlevés. 

32. Callianassa. 

33. Gebia littoralis. 

34. Albunea Paretii. Les poils sont enlevés. 

35. Galathea intermedia. 

| 36. Careinus menas. 

| 37. Première patte-machoire du Cerataspis 

longiremis. 

38. Endognathe du même. Les poils sont enlevés. 

en. à 



Vid. Selsk. Skr 6 RL? Boas: Decapod. Slagtskabsforhold. Tab. I. 





Figg. 39—68. 

“deo, JUL 

Forste Kebefod af forskellige 

Decapoder, i Reglen set nedenfra. 

48. 

49. 

Stenopus hispidus. 

Penzus caramote. 

Sergestes Frisii. 

Sergestes tenuiremi aff. 

Leueifer. 

Palæmonetes varians i Mysis-Stadiet. a i denne 

og de tre folgende Figg. betegner den for Euky- 

photerne characteristiske brede, randhaarede Pro- 

ces fra Exognathens Skaft. 

Palemon Fabricii. 

Pontonia. 

Caridina Desmarestii. 

Pasiphaé tarda. 

Palinurus penicillatus; oveufra. 

492, Endognathen af samme, nedenfra. a förste Led (?) 

af Lac. externa. 

50. Homarus vulgaris. 

51—512 Astacus fluviatilis, nedenfra og ovenfra. 

52. Axius princeps. 

53. Thalassina anomala. 

54. Gebia littoralis. 

55. Callianassa; ovenfra. 

56. Paguristes. 

58. 

59. 

Eupagurus Bernhardus. 

Lithodes arctica. 

Pagurus (s. str.) tuberculatus. 

592. Exognath-Skaftet og Lac. ext. af samme; ovenfra. 

60. Coenobita perlata. 

602. Exognathen og Lac. ext. af samme, ovenfra. 

61. Albunea Paretii; fra oven; Haarene udeladte. 

62. Porcellana rupicola. 

63. = cristata? 

64. Galathea intermedia. 

65. Dromia. a det for Brachyurerne characteristiske 

ydre Hjörne paa Lac. ext. Ligesaa i de 3 fol- 

gende Figg. 

66. Carcinus mænas. 

67. Grapsus cruentatus. 

68. Galappa marmorata. Exognathsvoben borttagen. 

69. Anden Maxille af Thysanopoda. 

Fig. 70—50. Anden Maxille af forskellige De- 

capoder. 

70. Cerataspis longiremis. 

71. Stenopus hispidus. 

72. Penæus caramote. 

73. Sergestes Frisii. 

74. Sergestes tenuiremi aff. 

75. Leueifer. 

76. Hippolyte Gaimardii. 

77. Endognathen af samme. fi denne og folgende 

Figur en Proces fra Oversiden af den uklovede 

Lac. interna. 

78. Pandalus borealis; Endognathen alene. 

79. Palæmonetes varians i Mysis-Stadiet; su en 

lille Tyggeflig der udspringer fra Palpen. 

80. Samme i Zoéa-Stadiet, nyfødt. 



JPA IE 

Les Fig. 39—68 représentent la premiere patte- 

mächoire de divers Decapodes, en general vue 

d’en bas. ; 
Fig. 39. Stenopus hispidus. 

40. Penæus caramote. 

41. Sergestes Frisii. 

42. Sergestes tenuiremi aff. 

43. Leucifer. 

44. Palemonetes varians, à l'état de Mysis. Dans 

cette figure et les trois suivantes, a désigne le 

large prolongement garni de poils dont est muni 

le pédoncule de l’exognathe, et qui est caractéri- 

stique pour les Eukyphotes. 

45. Palemon Fabricii. 

46. Pontonia. 

47. Garidina Desmarestii. 

48. Pasiphaé tarda. 

49. Palinurus penicillatus, vue d’en haut. 

492. Endognathe du méme, vu d’en bas. a, premier 

article (?) de la lacinie externe. 

50. Homarus vulgaris. 

51—512. Astacus fluviatilis, vue d’en bas et d’en 

haut. 

52. Axius princeps. 

53. Thalassina anomala. 

54. Gebia littoralis. 

55. Callianassa, vue d’en haut. 

56. Paguristes. 

57. Eupagurus Bernhardus. 

58. Lithodes arctica. 

59. Pagurus (s. str.) tubereulatus. 

59a, Pédoncule de l'exognathe et lacinie externe du 

méme, vus d’en haut. 

60. Cænobita perlata. 

602. Exognathe et lacinie externe du même, vus d'en 

haut. 

61. Albunea Paretii, vue d'en haut; les poils sont 

enlevés. 

62. Porcellana rupicola. 

63. — cristata? 

64. Galathea intermedia. 

65. Dromia. Dans cette figure et les trois suivantes, 

a désigne l’angle de la lacinie externe qui est ca- 

ractéristique pour les Brachyures. 

| 66. Carcinus mænas. 
67. Grapsus cruentatus. 

68. Calappa marmorata. 

est enlevé. 

69. Seconde mâchoire de la Thysanopoda. 

Les Fig. 70—S0 représentent la seconde mà- 

choire de divers Décapodes. 

70. Cerataspis longiremis. 

71. Stenopus hispidus. 

Le flagelle de l'exognathe 

| 72. Penæus caramote. 

| 73. Sergestes Frisii. 

TA. — tenuiremi aff. 

75. Leucifer. 

76. Hippolyte Gaimardii. 

77. Endognathe du méme. Dans cette figure et la 

suivante, Z désigne un prolongement partant 

de la face supérieure de la lacinie interne 

simple. 

78. Pandalus borealis; l'endognathe seul. 

| 79. Palæmonetes varians, à l'état de Mysis; su, 

une petite lacinie partant du palpe. 

| 80. Le même à l'état de zoé, nouveau-né. 



Vid. Selsk. Skr 6 R.1.2. Boas: Decanod. Slagiskabsforhold. Tab. II. 
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Tab. III. 

Figg. 81—97. Anden Maxille af forskellige | 103. Sergestes Frisii. 

Decapoder, i Reglen set nedenfra. | 104. Leueifer. 

Si. Palæmon Fabricii. | 105. Palæmon Fabricii. 

82. Caridina Desmarestii. 106. Caridina Desmarestii. 

823, Samme, ovenfra. 107. Pasiphaé tarda. 

83. Pasiphaé tarda. | 108. Palinurus vulgaris. 

84. Palinurus vulgaris. 109. Homarus vulgarls. 6 betegner den samme 

85. Homarus vulg. > betegner den samme Del Del af Lacinia internas Rand som i de folgende 

af Randen af Lacinia interna som i de folgende | to Figg. og i Fig. 114. 

to Figg. | 110. Astacus fluviatilis. 

86. Astacus fluv | 111. Axius princeps. 

87. Axius princeps. | 112. Callianassa. 

88. Callianassa. 113. Gebia littoralis. 

89. Eupagurus Bernhardus. 114. Paguristes 

90. Lithodes arctica. 115. Eupagurus Bernhardus. 

91. Albunea Paretii. 116. Lithodes arctica, 

92. Hippa talpoida. 117. Pagurus (s. str.) tubereulatus. 

93. Porcellana rupicola. 118. Goenobita perlata. 

94. Galathea intermedia. 119. Albunea Paretii. 

95. Dromia. 120. Remipes. 

96. Carcinus menas. 121. Hippa talpoida. En Del Haar udeladte. 

97. Grapsus cruentatus. 122. Porcellana cristata? 

98. Förste Maxille af Thysanopoda. 123. Galathea intermedia. 

Figg 99—128. Første Maxille af forskellige | 124. Dromia. då og n betegner de samme Dele af 

Decapoder. | Laeiniens Rand som i 125. 

99. Penzus caramote. 125. Garcinus mænas. 

100. Gerataspis longiremis. 126. Calappa marmorata. 

101. Stenopus hispidus. 127. Ranilia muricata. 

102. Sicyonia carinata. 128. Grapsus cruentatus. 



Bl. 

Les Fig. 81—97 représentent la seconde ma- 

choire de divers Décapodes, en général vue d'en bas. 

81. Palemon Fabricii. 

82. Caridina Desmarestii. 

822, La même vue d'en haut. 

83. Pasiphaë tarda. 

84. Palinurus vulgaris. 

85 Homarus vulgaris. y désigne Ja même partie 

du bord de la lacinie interne que dans les deux 

figures suivantes. 

86. Astacus fluviatilis. 

87. Axius princeps. 

88. Callianassa. 

89. Eupagurus Bernhardus. 

90. Lithodes arctica. 

91. Albunea Paretii. 

92. Hippa talpoida. 

93. Porcellana rupicola. 

94. Galathea intermedia. 

95. Dromia. 

96. Carcinus menas. 

97. Grapsus cruentatus. 

98. Première machoire de la Thysanopoda. 

cho 

99 

100. 

101. 

102. 

103. 

Les Fig. 99—128 représentent la première ma- 

ire de divers Decapodes. 

Penæus caramote. 

Cerataspis longiremis. 

Stenopus hispidus. 

Sicyonia carinata. 

Sergestes Frisii. 

IIT. 

| 104. 
| 105. 
| 106. 

| 107. 
| 108. 

109. 

| 110. 
m. 
| 112. 

113. 
114. 
115. 
116. 
117. 
118. 
119. 

| 120. 
121. 

| 122. 
123. 
124. 

125. 

126. 

127. 

128. 

Leucifer. 

Palæmon Fabricii. 

Caridina Desmarestii. 

Pasiphaë tarda. 

Palinurus vulgaris. 

Homarus vulgaris. 06 désigne la même partie 

du bord de la lacinie interne que dans les Fig. 

110, 111 et 114. 

Astacus fluviatilis 

Axius princeps. 

Callianassa. 

Gebia littoralis. 

Paguristes. 

Eupagurus Bernhardus. 

Lithodes arctica. 

Pagurus (s. str.) tuberculatus. 

Cænobita perlata. 

Albunea Paretii. 

Remipes. 

Hippa talpoida. Quelques poils sont enlevés. 

Porcellana cristata. 

Galathea intermedia. 

Dromia. 9 et 7 désignent les mêmes par- 

ties du bord de la lacinie interne que dans la 

Fig. 125. 

Carcinus menas. 

Calappa marmorata. 

Ranilia muricata. 

Grapsus cruentatus. 
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Figg. 129— 145. Skjolde af forskellige Decapoder. 

— ant, Antenne, sg Squama, ant, Antennule, aw An- 

tennulernes Ring. 

129. Penæus brasiliensis. 0, p, q, r forskellige Fu- 

rer; @ en characteristisk Torn. 

130. Stenopus hispidus. Alle Torne udeladte. y en 

Fure, som ikke findes hos Peneus. De øvrige 

Bogstaver har samme Betydning som i Fig. 129. 

131. Sergestes Frisii. Betegnelserne som i de fore- 

gaaende to Figurer. 

I de folgende Figg. betegner Bogstaverne a, b, bi, 

c, d, e, eı homologe Furer i Skjoldets Overflade; 

a, A, y homologe Torne!). 

132—1322 Homarus vulgaris. Den hos Homarus 

vulg. meget utydelige Fure eı (smlgn. Nephrops) er 

her udeladt. > betegner Rostrums Spids; 1, 2, 

3 Tornene paa Rostrums Rand. 

133—133a, Nephrops norvegicus. w en characte- 

ristisk Knude, i Vinklen mellem b og bi. Gen- 

findes i Figg. 131—134c, 

Eryma ventrosa; nederste Rand bedækket af 

Stenmasse. — Tegnet efter Originalen (en Gibs- 

afstobning) til Oppels noget unöjagtige Fig. 4, 

Tab. 6 i Palæontol. Mitth. — Det palæontol. Mu- 

seum i München. 

134. 

1) @i 129 og 131 svarer ikke til @ i de andre. 

IV. 

1342, Eryma sp. «Dogger. Von Beuren (Wurttem- 

berg)». Selve Skjoldet, ikke noget Aftryk. — 

Museet i Munchen. 

134b. Clytia sp., Clytia Leachii aff. «Cap la Heve 

(Le Havre)». Ecole des Mines i Paris. 

134€. «Hoploparia longimana. Upper Green Sand. 

Charmouth». — Ecole d. Mines. 
135. Palinurus vulg. r samt 1, 2, 3 har samme 

Betydning som i Fig. 132 a, 

136. Arctus ursus. Den venstre Antenne borttagen. 

2—5 andet—femte Led af Antennens Skaft, fl 

sammes Flagellum. 

137—1372. Axius princeps. 

138—1382 Thaiassina anomala. It linea thalas- 

sinica. 

139. Callianassa. 

140. Gebia littoralis. 

141. Paguristes. I denne og de folgende Figg. be- 

tyder la linea anomurica, la: den forreste, kraf- 

tigste af de fra denne til den nedre Skjoldrand 

lobende Furer. 

142. Lithodes arctica. Alle Pigge, undtagen de 

paa Sideranden og i Skjoldets Midte, er udeladte. 

143. Coenobita perlata. 

144. Albunea Paretii. 

145. Galathea squamifera. 
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Les Fig. 129—145 représentent les carapaces de | 

divers Décapodes. ant,, antenne; sg, squame; ant,, | 
antennule; aw, anneau des antennules. | 

129. Penæus brasiliensis. 0, p, q, r désignent diffe- | 
rents sillons; a est une épine caractéristique. | 

Stenopus hispidus. Toutes les épines sont 

enlevees; y est un sillon qui ne se trouve pas 

chez le Penæus. Les autres lettres ont la méme | 

signification que dans la Fig. 129. 

Sergestes Frisii. Les lettres ont la méme | 

signification que dans les figures précédentes. 

Dans les figures suivantes, les lettres a, b, bi, €, 

d, e, eı désignent des sillons homologues à la surface 

de la carapace, et a, /, y, des épines homologues’). 

132—1322. Homarus vulgaris. Le sillon eı, qui est 

très peu distinct chez l'Homarus vulgaris (comp. 

le Nephrops) n'est pas dessiné; 7 désigne la 

pointe du rostre, et 1, 2, 3, les épines sur le | 

bord du rostre. | 

133—1332, Nephrops norvegicus. © est un tuber- 

cule caractéristique dans Vangle entre b et by; | 

on le retrouve dans les Fig. 134—134¢. 

Eryma ventrosa; le bord inférieur est revêtu 

de la masse pierreuse. — Dessinee d’apres 

l'original (un moulage en plâtre) de la figure un | 

peu inexacte de M. Oppel, PI. VI, Fig. 4, dans | 

Paleontol. Mitth. Musée de paléontologie à Munich. | 

130. 

131. 

134. 

1) a, dans les Fig. 129 et 131, ne correspond pas à l'& des | 

autres figures. 

1342. Eryma sp. «Dogger. Von Beuren (Württemberg)». 

C'est d'après la carapace elle-même, et non 

d'après une empreinte dans la pierre, que notre 

figure est dessinée. Musée de Munich. 

134b. Clytia sp, Clytia Leachii aff. Cap la Hève. 

École des Mines, a Paris. 
1340. «Hoploparia longimanas. École des Mines. 

135. Palinurus vulgaris. ret1, 2, 3, ont la même 

signifieation que dans la Fig. 1322. 

136. Arctus ursus. L'antenne de gauche est sup- 

primée; 2—5, articles correspondants du pédon- 

cule de l’antenne; 71, flagelle du même. 

137—1374. Axius princeps. 

138—1382 Thalassina anomala. 

sinica. 

It, linea thalas- 

139. Callianassa. 

140. Gebia littoralis. 

141. Paguristes. Dans cette figure et les suivantes, 

la désigne la linea anomurica et la, le plus 
avancé et le plus profond des sillons qui, de 

cette ligne, vont aboutir au bord inferieur de la 

carapace. 

142. Lithodes arctica. On n’a pas dessiné les 

épines a l’exception de celles du bord lateral 

et du milieu de la carapace. 

143. Cenobita perlata. 

144. Albunea Paretii, 

Galathea squamifera. 
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146. 

147. 

148. 

149. 

150. 

151. 

152. 

153. 

154. 

155. 

156. 

157. 

158. 

159. 

160. 

161. 

Tab. V. 

De skerende Rande af Mandiblen af Penzus 

brasil. fra Undersiden. 

Dito af Homarus vulg. 

- Palinurus penieillatus. 

Venstre Mandibel af samme fra den indre Side. 

Den skærende Rand af höjre Mandibel af Ho- 

mola Cuvieri. 

Caridina Desmarestii. 

fra oven. 

Pasiphaé tarda. Höjre Mandibel set ovenfra. 

Hippa talpoida. me Mandiblens Corpus. 

Remipes. Mandibel. 

| | Thoraxfod af Palæmon Fabricii. 

Venstre Mandibel sét 

L 

II. 

Ill. 

Antenne og Antennule af den nyfødte Palæ- 

monetes. 

Spidsen af Squama af samme, sterkere for- 

störret. Se afskaarne Haar. 

Antennule af 3. Stadium af Palemonetes. fi 

Flagellum int., fe Flagellum ext. 

Antenne af Lithodes verrucosa fra neden. 

tu stubercule auditifo. 

1612. Squama af samme fra oven. 

Figg. 162—185 fremstiller Halefodder af for- 

skellige Decapoder. ai Appendix interna, am Appendix 

masculina, re det ydre, ri det indre Blad, se Scapus. 

1. Halefod af Penæus semisuleatus é, set bag- | 162. 

163. 

164. 

fra og indenfra. 

af det indre Blad. 

1 Halefod af Caridina Desmarestii, 3. 

denne og foregaaende Fig. sé Teksten. 

1. hojre Halefod af Homarus vulgaris S sét 

indenfra og bagfra; à indre (forreste), e ydre 

(bageste) Rand af Bladet. 

Ri 

a den krogbesatte Inderrand | 

165. 

| see: 
"167 

1673, 
168. 
1682 

| 169. 

| 170. 
It 

172. 

173. 

174. 

| 175. 

176. 

177. 

178. 

QE 

180. 

181. 

182. 

183. 

154. 

184a. 

185. 

186. 

1. höjre Halefod af Thalassina anomala & 

set bagfra (og indenfra). & som i 162—163. 

2. Halefod af samme. 

1. Halefod af Paguristes sp. 3, set bagfra. 

e og i som i Fig. 164. 

Samme forfra. 

2. Halefod af samme bagfra. 

Sammes yderste Del, forfra. 

1. højre Halefod af Galathea squamifera 3, 

forfra. 

2. höjre Halefod af samme, bagfra. 

3. Halefod af Palinurus penicillatus Q, sét 

bagfra. , 

2. Halefod af Homarus vulg.® bagfra. 

Halefod af Astacus fluv. 91 

Halefod af 3. Par af Axius princeps é. 

1. | Halefod af Callianassa 2. Haarene ude- 

Dj la dte 
3. Halefod af samme, bagfra. 

2. Rings Halefod af Pagurus (s. str.) tuber- 

culatus 2 

2. Rings Halefod af Eupagurus Bernh. 2, sét 

indenfra, hvilket svarer til forfra hos en normal 

Decapod. 

2. Rings Halefod af Lithodes arctica, indenfra. 

Galathea squamifera 3, Halefod af 3. Par. 

®, Halefod af 5. Par, 
bagfra. 

Halefod af Dromia sp. = Alle Börster udeladte. 

Halefod af en Palinurus i Natantstadiet. 

Spidsen af App. interna af samme. Der er 

tegnet noget for faa Kroge. 

Glaucothoë(Pagurlarvei Natantstadiet). Halefod. 

Sjætte Halefods ydre Blad af Palæmon jamai- 

censis, for at vise den for Natantia characte- 

ristiske Ledfojning. 
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146. Bords tranchants de la mandibule du Penæus 

brasiliensis, vus d'en bas. 

147. Dito de !Homarus vulgaris. 

148. Dito du Palinurus penicillatus. 

149. Mandibule gauche du même, vue de la face 

interne. 

150. Bord tranchant de Ja mandibule droite de 

lHomola Cuvieri. 

151. Caridina Desmarestii. Mandibule gauche, vue 

d'en haut. 

152. Pasiphaë tarda. Mandibule droite, vue d'en 

haut. 

153. Hippa talpoida. me, corps de la mandibule. 

154. Remipes. Mandibule. 

le | 
156. II pattes thoraciques du Palæmon Fabricii. 

157 

158. Antenne et antennule du Palemonetes nou- 

veau-né. 

159. Pointe de la squame du même, plus grossie; 

se poils coupés. 

160. Antennule du Palæmonetes dans une phase | 

plus avancée. ji, flagelle interne; fe, flugelle 

externe. 

161. Antenne de la Lithodes verrucosa, vue d'en | 

bas. tu, tubercule auditif. 

1612, Squame de la même, vue d’en haut. 

Les Fig. 162—185 représentent les pattes abdo- 

minales de divers Décapodes. ai, appendice interne; | 

am, appendice masculin; re, rameau externe; ri, ra- 

meau interne; sc, pédoncule. 

162. 1re patte abdominale dn Penæus semisulcatus 

male, vue de derrière et de dedans; a, bord 

interne muni de crochets du rameau interne. 

163. {re patte abdominale de la Caridina Desma- 

restii male. 

164. 1re patte abdominale de droite de l'Homarus 

vulgaris male, vue de derrière et de dedans; 

i, bord interne (antérieur) et e, bord externe 

(postérieur) du rameau. 

165. 1re patte abdominale de droite de la Thalas- 

sina anomala, vue de derriére et de dedans; 

a comme dans les Fig. 162—163. 

166. 2me patte abdominale de la méme. 

167. 

1672. 

168. 

1684, 

169. 

170. 

ire patte abdominale du Paguristes sp. male, 

vue de derriere; e et? comme dans la Fig. 164. 

La méme, vue de devant. 

2me patte abdominale du même, vue de derrière. 

Extrémité de la mème, vue de devant. 

Ire patte abdominale de droite de la Galathea 

squamifera male, vue de devant. 

2me patte abdominale de droite de la même, 

vue de derrière. 

sme patie abdominale du Palinurus penicil- 

latus femelle, vue de derrière. 

2me patte abdomiuale de l'Homarus vulgaris 

femelle, vue de derrière. 

Patte abdominale de l'Astacus fluviatilis femelle. 

Patte abdominale de la 3me paire de l’Axius 

princeps male. 

Ire patte abdominale de la Callianassa fe- 

melle. Les poils sont enlevés. 

2me dito de la même. 

3me dito de la même, vue de derrière. 

Patte abdominale du 2me anneau du Pagurus 

(s. str.) tuberculatus femelle. 

Patte abdominale du 2me anneau de l'Eupa- 

gurus Bernhardus femelle, vue de dedans, ce 

qui correspond à cette patte vue de devant chez 

un Décapode normal. 

Patte abdominale du 2me anneau de la Litho- 

des arctica, vue de dedans. 

Patte abdominale de la 3me paire de la Gala- 

thea squamifera male. 

Patte abdominale de la 5me paire de la femelle 

de la méme, vue de derriére. 

Patte abdominale de la Dromia sp. femelle. 

Tous les poils sont enlevés. 

Patte abdominale d'un Palinurus à l'état de 

Natant. 

. Pointe de l'appendice interne du même. On 

n’a pas dessiné tous les crochets. 

Patte abdominale de la Glaucothoë (larve de 

Pagure à l'état de Natant). 

Rameau externe de la sixième patte abdominale 

du Palæmon jamaicensis, pour montrer l'arti- 

culation qui est caractéristique pour les Natantia. 
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188. 

Figg. 189—194. 
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Penæus brasiliensis. 2 Gælleblade (det ene, 

F, kun i Omrids) siddende paa den paa tvers 

overskaarne Gellestamme (st); Smaabladene ses 

fra deres skarpe Rande; f,, et udelt Smaablad, 

f. et tvedelt, f, et yderligere delt Smaablad. 

Let skematiseret. 

Randen af et Gælleblad af Sieyonia carinata, 

med de (i Modsætning til Penæus) meget brede 

Smaablade f. 

Sidste Haleled af: 

189. Cerataspis monstruosus. 

190. Sergestes tenuiremi aff. 

191. Leucifer. 

192. Nyfodt Zoëa 

. 1922. Tredje Stadium | = 

192b, Fjærde — - (Mysisstadiet) af Palæ 
192c Femte rr | monetes. 

1924, Voksen (kun den bageste Del af Leddet) 

193. Pontonia. 

1932. Udorella Agassizii, set fra Siden. Oppels 

Originalexemplar. Museet i München. 

194. Alpheus sp. 

195. De to sidste Haleled af Albunea Paretii. 

196—199. De 4 forste Haleringes Nota af: 

196. Paguristes sp. i er det fra 1. Notum hos 

197. Pagurus s. str. Pag. s. str. og Coen. son- 

198. Coenobita. drede Stykke. 

199. Eupagurus. a, a, de fastere Partier af Hale- 

ringene, b det blødere Parti af samme. 

200. Halen af Lithodes arctica 6. De smaa for- 

kalkede Knuder i det bløde Midtparti er ude- 

ladte; a2 smaa forkalkede Partier i Randen. — 

De ovrige Bogstaver svarer til dem i199; smlgn. 

levr. Teksten. 

200, Den bageste Del af Halen af Hapaloxaster 

(Lomis de Haan) cavicauda, on Betegnelserne 

som i Fig. 200. 

200, Den bageste Del af Halen af 2 af samme. — 

Denne og foregaaende Figur er tegnede efter 

Exemplarer i Jardin des Plantes i Paris. 

Figg. 201—208b fremstiller Dele af forskellige 

Decapod-Larver. 

201—2032, Amphion i 

beskrevne Stadium. 

det Pag. 96—98 (74--76) 

201. Anden Maxille. 

202. Første Kebefod. 

203. Halefod af 1. Par. 

2034. — - 2. — 

204. Sidste Haleled af en vidt fremskreden (med 

ret vel udviklede Thoraxfødder forsyuet) Pagur- 

Loéa. 

bageste Haleled af det modne Embryo af 

Lithodes arctica. 

206—2064 Albunea-Zoëa. 

206. Anden Maxille. 

206%, Første Kæbefod. 

206b. Tredje — 

206°. Enden af I. Thoraxfod. 

2064 — -V. — 

207. Sidste Haleled af den nyfødte Larve af Gala- 

thea intermedia. 

208—208>. Ældre Galathea-Zoéa. 

208. Skjold og Ojne. 
2084 Højre Baghjörne af Skjoldet, set indenfra. 

lange Torn afskaaren.) 

208, Bageste Haleled. (Börsterne har, hvad der ikke 

er antydet i Figuren, smaa Sidegrene.) 

205. 

(Den 



PA, Wale 

157. Penzus brasiliensis. Deux lames branchiales 

(l'une, 7, n'est qu'indiquée) partant du tronc bran- 

chial st, qui est vu en coupe transversale; les 

lamelles présentent leurs bords tranchants; f,, 

lamelle entière; /,, lamelle bifurquee; f,, la- 

melle qui est ultérieurement divisée. 

Bord d'une lame branchiale de la Sicyonia 

carinata avec des lamelles f, qui sont très larges 

(en opposition au Penæus). 

Les Fig. 189—194 représentent le dernier an- 

peau abdominal des Décapodes suivants: 

188. 

189. Cerataspis monstruosus. 

190. Sergestes tenuiremis aff. 

191. Leucifer. 

192. Zoé fraîchement éclose 

1922. Phase un peu plus avancée 

RP NERO du Palæmonetes. 
192e. Phase de transition 

1924, Adulte (seulement la partie 

postérieure de l'anneau) 

193. Pontonia. 

1932. Udorella Agassizii, vue de côté. Dessinée d’après 

l'original de M. Oppel au Musée de paléontologie 

à Munich. 

194. Alpheus sp. 

195. Les deux derniers anneaux abdominaux de l’Al- 

bunea Paretii. 

Les Fig. 196—199 representent les parties tergales 

des 4 premiers anneaux abdominaux des Paguroides 

suivants: 

196. Paguristes sp. | 1’ est la partie qui est séparée 

197. Pagurus s. str. du tergum du {er anneau 

198. Cenobita. chez le Pag.s.str. et la Cen. 

199. Eupagurus. a, a, sont les parties un peu 

plus solides des anneaux abdominaux, à la partie 

amollie des mêmes. 

200. La partie tergale de l'abdomen de la Lithodes 

arctica male. On a enlevé les petites parties 

calcifiées de la partie médiane molle; x, pe- 

tites parties calcifiées sur les bords. Les autres 

lettres correspondent à celles de la Fig. 199 

(comp. du reste le texte). 

Partie postérieure de l'abdomen de l'Hapalo- 

gaster (Lomis de Haan) cavicauda male. Les let- 

tres ont la même signification que dans la Fig. 200. 

Partie postérieure de l'abdomen de la femelle 

du même. Cette figure et la précédente sont 

dessinées d'après des exemplaires du Jardin des 

Plantes, à Paris. 

Les Fig. 201—208b représentent des parties de 

différentes larves de Décapodes. 

201—2034. Amphion. 

201. Seconde machoire. 

202. Première patte-mächoire. 

2037 Patte abdominale de la {re paire. 

2008, 

200b, 

2038. — = de la 2me paire. 

204. Dernière patte abdominale d'une zoé de Pagure 

dans une phase très avancée (avec des pattes 

thoraciques bien développées). 

205. Dernière patte abdominale de l'embryon mur 

de la Lithodes arctica. 

206—2064. Zoé de l'Albunea. 

206. Seconde mächoire. 

2062. Premiere patte-machoire. 

206b. Troisieme 

206°. Extrémité de la 1re patte thoracique. 

2064. 

207. 

— — 5me — 

Dernier anneau abdominal de la larve fraiche- 

ment éclose de la Galathea intermedia. 

208—208b. Zoe plus ågée de la Galathea. 

208. Carapace et yeux. 

2082. Angle postérieur de droite de Ja carapace, vu 

de dedans (la longue épine est découpée). 

208b. Dernier anneau abdominal (les soies ont de pe- 

tites ramifications laterales qui ne sont pas 

indiquées dans la figure). 
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Figg. 208¢—213@ fremstiller Dele af forskellige 

Decapod-Larver. 

208e—208e. Ældre Galathea-Zoeéa (samme som i 

Figg. 208—208b fremstillet). 

208c. Halefod af sidste Par. 

2084. Første Kæbefod. 

208e, Tredje Kæbefod. 

209—209f. Dromia-Zoéa. 

209. Skjold. Betegnelserne som i 210. r Rostrums 

Spids. ; 

2092. Bageste Haleled og 6. Halefod. 

209%. Forste Kæbefod. 

209€. Anden — 

2094. Tredje — 

209e, I. Thoraxfod. 

209f, Højre Antenne, tw «tubercule auditif». 

210. Skjold af en Dromia-Megalops, fanget sam- 

tidig med den i Fig. 209—20yf afbildede Zoéa 

og vel sagtens tilhørende samme Art. Kun to 

Par af Knuderne er antydede og de talrige 

Smaatorne er ganske udeladte. Bogstaver er 

satte paa forskellige Dele af Skjoldet for at lette 

Sammenligningen med 209. 

211. Sidste Haleled af en Dromia-Megalops. 

212—212d, Homola-Zoëa (yngste Stadium). 

212. Skjold; sd Rygtorn. 

2124. Sidste Haleled og 6. Halefod. 

212. Første Kæbefod. 

212c. Tredje Kæbefod. 

212d, Venstre Antenne; 7/2 Flagellum. 

213—2132, Krabbezoéa i et lignende Stadium som 

Dromia-Zoéaen (209). 

213. Første Kæbefod. 

2132. Tredje Kæbefod. 

214. Axius princeps mihi, venstre Side. 

215. Hôjre Thoraxfod af 1. Par af samme. 

216. — — - 2. — set indenfra. 

217. Haleviften af samme. 

De fire sidste Figg. er tegnede efter Naturen paa 

Sten af Kunstneren Hr. C. Cordts. Alle øvrige Figurer 

har jeg selv tegnet. 
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Les Fig. 208c—2132 représentent des parties de | 

différentes larves de Décapodes. 

208c—208e. La même zoé de la Galathea que dans 

les Fig. 208—208>. 

208°. Patte abdominale de la dernière paire. 

2084. Première patte-mächoire. 

208e. Troisième 

209—209f. Zoé de la Dromia. 

209. 

que dans la Fig. 210; r, pointe du rostre. 

2092. Dernier anneau abdominal et 6me patte abdominale. | 

209. Premiere patte-machoire. 

209¢ Deuxième 

2094. Troisieme 

209°. Première patte thoracique. 

209f. Antenne de droite; tu, tubercule auditif. 

210. Carapace d’une mégalope de la Dromia. Pé- 

méme temps que la zoé des Fig. chée en 

209—209f, et appartenant sans doute à la même | 

espèce. On n'a indiqué que deux paires des 

tubercules et les nombreuses petites épines ont 

été enlevées. Les lettres que portent les diffé- 

rentes parties de la carapace ont pour but de 

faciliter la comparaison avec la Fig. 209. 

Carapace; les lettres ont la mème signification | 

211. Dernier anneau abdominal d'une mégalupe de 

Dromia. 

212—212d. Zoé de l'Homola (la phase la plus 

jeune). 

212. Carapace; sd épine dorsale. 

2122, Dernier anneau abdominal et 6me patte abdo- 

minale. 

212b. Première patte-machoire 

212°. Troisième 

2124, Antenne de gauche; y, flagelle. 

213—213a Zoé dun crabe, dans le mème état que 

la zoé de la Dromia Fig. 209. 

213. Première patte-machoire. 

2134. Troisième 

214. Axius princeps mihi, côté gauche. 

215. Patte thoracique droite de la 1re paire du même. 

216. = — — — 2me = = 4 

vue de dedans. 

217. Nageoire caudale du même. 

Les quatre dernières figures ont été dessinées sur 

pierre d’après nature par M. C. Cordts. J'ai dessiné 

moi-même toutes les autres. 
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Da jeg for fem Aar siden (1875) offenliggjorde min Afhandling: « Hemisepius, 

en ny Slægt af Sepia-Bleksprutternes Familie, med Bemærkninger om Sepia-Formerne i 

Almindelighed)», gjorde jeg med faa Ord opmærksom paa de vesenlige Trek, som de 

hidtil kjendte Arter af Sepiaformer frembode os i deres Forekomst og geografiske Fordeling. 

Af det Anforte syntes mig den Sandsynligheds Slutning at vere berettiget, at kun et 

Mindretal af de virkelig existerende Arter var os bekjendt, og jeg yttrede tillige, at de 

kjendte «Arters Antal meget vil forages, naar en større Opmærksomhed henvendes paa disse 

Dyrs Indsamling og Opbevaring og en større Omhu anvendes paa deres Undersøgelse». — 

Jeg tilføjede endvidere: «Men at der foruden nye Arter da ogsaa vil komme til vor Kund- 

skab nye Slegtsformer af sepia-lignende Dyr, kan vel saa meget mindre betvivles, som 

jeg allerede for denne Meddelelse har til Hovedgjenstand en saadan ny Form, der stiller 

sig saa eiendommelig overfor de samtlige i 80 Aar til vor Kundskab komne Sepia- Arter, 

at den synes at maatte hævdes som en egen Slægt ved Siden af Sepia» (Hemiseptus)”). 

Med disse Udtalelser er det altsaa i allerbedste Samklang, naar jeg nu i nærværende 

Afhandling kan fremdeles forelægge Selskabet to andre nye Slægtsformer af denne Gruppe, 

og det endog tvende Former, der fjerne sig mere fra den gamle Grundslægt Sepia, end hin 

Hemisepius, som med alle sine Afvigelser dog endnu sluttede sig til de talrige Former af 

Sepia. Det er ikke alene nye Kombinationer af velbekjendte Karakterer, som disse to nye 

Slægter frembyde, men de optræde med Eiendommeligheder, der hidtil ikke vare kjendte 

indenfor den hele Orden af tiarmede Blæksprutter (Cephalopodes Decapodes) og neppe nok 

i den hele Klasse. 

Om end ikke i lige hoi Grad, gjælder det her Anførte dog begge Slægterne: 

Sepiadarium og Idiosepius. 

1) Optaget i d. Kgl. Danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 5te Række. Naturvidenskabelig og mathe- 

mathisk Afdeling, X. Bd. 1875. S. 463—482 m. 2 Tavler. Med Résumé i det franske Sprog, og en 

fransk «Explication des Figures des Planches». 

2) Anf. Skr. S. 468. 

28" 
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Sepiadarium (n. g. et sp.) 

(Hertil Tavle I, Fig. 1—10.) 

Med Navnet Sepiadarium!) benævner jeg en lille, allerede i flere Aar mig bekjendt 

Blæksprutte fra det indiske Hav, som ved første Oiekast ret skuffende ligner en af de smaa 

Bleksprutteformer, der nu i mere end 60 Aar ere blevne generisk betegnede med det af 

den gængse latinske Form for Merskums-Bleksprutten Sepia dannede Diminutivum 

Sepiola?). En noiere Betragtning af og Indblik i denne nye Form viser nemlig snart, at 

den, uagtet al sin ydre Lighed med en Sepiola, endog bliver saa fjerntstaaende fra denne, 

at begge ikke naturligen ville kunne bringes i samme Familie, endsige i samme Slegt. Af 

det Folgende vil det sees, at Sepiadarien danner en med ganske eiendommelige Bygnings- 

forhold udstyret ny Slægt indenfor de (Loligo)-Sepia-agtige Bleksprutters Familie. 

Figurerne 1—2, som fremstille et mindre, mandligt Individ af Arten i det Dobbelte 

af den naturlige Størrelse, set fra Ryg- og Bugsiden, vise noksom Dyrets Sepiola-lignende 

Udseende. Det almindelige Omrids af Dyret, der er en Myopsid, er nemlig som hos en 

Sepiola, og som hos denne findes ogsaa Kappens øverste Rand paa Dyrets Rygside forenet 

med Hovedet ved en temmelig bred Bro. Kun i to Punkter indtreder der i dets Habitus 

noget for en Sepiola ligesom halvfremmedt. For det første ere Armene nemlig kortere 

end hos nogen kjendt Sepiola, og ved Roden ere de derhos stærkt forenede ved en Hudveg, 

som hos visse Sepier og som hos den af mig i neste Afhandling udforlig behandlede 

Heteroteuthis. For det andet ere Finnerne ikke saa brede og afrundede som ellers hos alle 

Sepiola-Familiens hidtil kjendte Former; men de ere baade smallere i Forhold til deres 

Længde og i en større Strekning hæftede til Kappens Sider. Begge disse altsaa halvt- 

fremmede Forhold for Sepiolaerne give netop denne min nye Form en egen Lighed med 

den fra Nyholland af Quoy og Gaimard i 1832 beskrevne Sepiola lineolata, der senere 

af D’Orbigny blev erkjendt som noget forskjelligartet fra Sepiola og med Rette af ham 

opstilledes som en egen Slegt, under det hybride og ikke just heldige Slegtsnavn Sepio- 

loidea®). Dette Sammentref i begge Karaktererne turde blive os et Fingerpeg om, at 

denne merkelige nyhollandske Form neppe endnu har fundet sin rette Plads ved at blive 

1) Et allerede i Oldtiden brugt Diminutivum af det græske Navn for Merskums-Bleksprutten: oyzeas, 

gen. onxtadoc. — Det andet Diminutivum Sepidium, under hvilket Navn jeg oprindeligen frem- 

lagde Dyret i Vid. Selsk. Mode d. 2. Mai 1879 (sé Oversigterne S. 42), er forlengst bortgivet til et 

andet Dyr, et Insekt. 

2) Slægten Sepiola opstilledes 1817 af Leach i The zoological Miscellany. III. p. 138. 

3) D'Orbigny et Férussac: Céphalopodes Acetabuliferes, 4t0, pag. 240—42. Sepioles. pl. 3. figg. 

10--18. D'Orbigny: Mollusq. Viv. & Foss., Céphalop. acetabulif. 8v0 1855. p. 242—44. pl. 9. 

figg. 1—9. 
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staaende i Sepiolaernes Familie, men snarere ligesom Sepiadarien turde indtage en Plads 

nær Sepierne. Hertil skal jeg senere vende tilbage (sé S. 224—7). 

Med hine to for en egentlig Sepiola altsaa fremmede Forhold i dens Ydre og i 

dens Habitus forener vor Sepiadarium den mod enhver noiere Tilnærmelse til Sepiola- 

Familien stridende Organisation, at det til Forplantningens Øiemed tjenende Armpar ikke 

er Rygparret, men Bugparret, og navnlig er dettes venstre Arm hektokotyliseret som hos 

en Loligo eller en Sepioteuthis. Efter min Mening henviser Dyret derved sig selv aldeles 

bestemt til Sepia-Loligofamilien, indenfor hvilken det imidlertid ved tre hoist eien- 

dommelige Karakterer hævder sig som meget afvigende fra de hidtil kjendte Slægter. 

Sepiadarium har nemlig ikke, hvad alle disse have, Kappens øverste Rand fri, ja 

endog meget fri, fra Hovedet, men denne Rand er, som jeg ovenfor har berørt, med en 

temmelig bred Bro stærkt forenet med Hovedets Nakkeparti (sé Fig. 1). — Den har der- 

næst heller ikke nogen fri Ledforbindelse imellem Tragtens Sider og Kappen, men ved et 

muskuløst Baand ere disse Partier fast forbundne med hinanden, saaledes som dette vises 

i Fig. 3., der fremstiller et noget større, ligeledes mandligt Individ fra Bugsiden, to Gange 

forstørret. — Hertil kommer endelig, at der ikke i Rygsidens Midtlinie har kunnet paavises 

noget Spor af et egentligt Hornblad eller «gladius». 

Da hver enkelt af disse tre Eiendommeligheder angaar Forhold, der igjennem hele 

Blæksprutteklassen have vist sig at være af stor systematisk Betydning, saa at allerede en 

større Modification af «gladius» i Udstrækning, Omrids eller Bygning, eller en Tillempning 

af den imellem Tragt og Kappe værende Forbindelse, eller af den imellem Kappen og 

Hovedets Nakkeparti, stedse har vist sig som Udtryk for en generisk Forskjellighed i Dyrenes 

øvrige Bygning og altsaa ogsaa for en naturlig generisk Adskillelse af de vedkommende 

Former, kan der ingen Tvivl være om, at Sepiadarium med fuldeste Ret maa optræde 

som velbegrundet egen Slægt. 

Hvad Enkelthederne i Dyrets Bygning iøvrigt angaar, da vil følgende korte Be- 

skrivelse, grundet paa fire mig foreliggende Individer, tjene til at oplyse disse i deres 

væsenlige Træk. Disse fire Individer ere: 

a. en Han, et særdeles smukt Individ, fanget af Hr. Kaptain i Sø-Etaten Henrik 

Koch, i Deap Water Bay ved Hongkong (aftegnet Fig. 1 og 2, i dobbelt Størrelse). 

b. en Han, kjøbt af den afdøde Naturaliehandler Salmin i Hamburg, ligeledes fra 

Hongkong (Fig. 3., ligeledes to Gange forstørret). 

c. en Han, { fundne i ældre Afdelinger af Museets Samlinger og formodenlig hjem- 

og d. en Hun, | bragte af Indiefarere fra de samme Egne!) (Armene af d. Fig. 8). 

!) Hertil kommer endelig i de sidste Dage, umiddelbart for Manuskriptets Afgang til Trykkeriet, 3 fra 

Museet i Stockholm ved Hr. Prof S. Lovéns Velvillie til Afbenyttelse erholdte Individer, de to i 
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Hovedet med Armene er neppe lengere end Kappen. 

Hovedet selv temmelig stort, navnlig bredt, men ser fra Rygsiden noget større ud 

end det er, fordi Armene ved Koden ere forbundne med en Hud, der synes at gaa i Et 

med Hovedet. Kun imellem Armene af det fjerde Par, de to Bugarme, mangler denne 

Bindehud, og disse to Arme synes derfor længere end de andre (Fig. 2). Bindehuden stræk- 

ker sig op med den nederste Trediedel af Armene. 

Armenes gjensidige Længde er maaské 1.3.4.2, men Forskjellen imellem dem 

er ubetydelig. Sugekopperne staae i to Rækker fra Armroden til lidt over Midten, men derfra 

og ud til Spidsen i fire Rækker. Af fjerde Par (Bugarmene) er Hannens Arm paa 

venstre Side hektokotyliseret omtrent som hos en Loligo eller Sepioteuthis (Fig. 4), 

idet den i dens nedre Hælvte bærer omtrent 17—18 toradede Kopper, men ovenfor disse 

har en lille Gruppe af de smaa parrede Kopper, og derefter kun ligesom Tvervalke, der 

synes dannede af de udbredte Koppestilke og gjore nu og da Indtryk af at bere yderst smaa 

Spor af Kopper. Saalangt som denne Omdannelse gaaer, ere Armenes Sidebremmer bre- 

dere og stærkere. I Modsætning hertil have Hunnerne det fjerde Armpar mere forlængede 

og med et noget større Antal af Kopper. (Se F. 8.4.) 

Koppernes Hornringe ere nok skjeve, men med regelmæssig buede Overflader 

som hos Sepier og Rossier, og ikke med de fastere Baand om Midten, som hos Loligo- 

Gruppen; deres øvre Rand bærer Kærvninger, der ikke kunne kaldes andet end et Slags 

Tender. 

Fangearmene (Tentaklerne) kunne trækkes næsten helt ind, men ere to-tre 

Gange saa lange som Armene, naar de ere fuldt udstrakte; de have et nesten trindt Skaft 

og udbrede sig svagt i Spidsen til en noget seglformig Kolle, udstyret med en Sidebremme 

(F. 5); Kollen bærer talrige (10—12) Rækker af meget smaa Sugekopper, der omtrent have 

samme Størrelse som de nederste Kopper i Armenes firdobbelte Rækker. Tentaklerne ere 

ved deres Rod dybt omskedede, saa at Skedeaabningen ligger i Hoide med tredie eller fjerde 

Par Sugekopper paa Armene (Fig. 6, 9). 

Omkring Mundæblet har jeg ikke ved Armenes Rod kunnet see Spor af de Vand- 

rum, som findes hos Sepierne — og Hornkjæberne og Tungeraspen have ikke frem- 

budt noget meget sereget?). 

meget slet Opbevaringstilstand, formodenlig i sin Tid udskaarne af en Fiskemave, og angivne at vere 

fra China (ved Dr. Hamberg), det tredie, meget vel bevaret, fra Japan (erholdt af Jamrach), en 

Hun (sé senere S. 234), der paa sine indre Læber bærer rigelige Spor af Sædbøssernes An- 

bringelse og derfor ogsaa er blevet aftegnet T. I fig. 9. 

1) Af samtlige Museets Cephalopoder blive Tungerasperne (radulæ) udtagne og som Præparater op- 

bevarede, for senere at kunne blive comparativt og efter et storre Materiale beskrevne. Erfaring 

har vist mig, at ogsaa individuelle Forskjelligheder maa her meget paaagtes. 
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Oinene ere forholdsvis store (Fig. 1. 2.), med nedre Oielaag og nedad imod Bug- 

fladen med to Porer, én foran og én bag Qiet i omtrent lige Afstand. 

Kappen er paa Rygsiden sammenvoxet med Hovedet i omtrent en Trediedel af 

Kroppens Bredde. Denne Forening er endnu inderligere end hos Arterne af Sepiola, 

idet Kappens egen Muskulatur ikke horer op ved dens ovre Rand, som hos disse, men 

forlenger sig op paa Hovedets Rygflade, som hos flere Octopoder. 

Dette Forhold træder her sammen med det ligesaa paafaldende Forhold paa Kappens 

Inderveg, at der ikke findes noget Hegteapparat til vilkaarlig Forbindelse mellem 

Kappens Sider og Tragtens; men der er et fast bredt muskelagtig Baand imellem disse Dele, 

en saadan fastere Sammenheftning, som den vi iblandt de oigopside Decapoder hidtil 

kun kjendte som et Karaktertrek for Cranchiafamilien, men som var os aldeles ubekjendt 

for de myopside Decapoders ligesom det endnu er os for Octopodernes Vedkommende. — 

Netop indenfor disse Sidstes Omraade kunde det imidlertid synes som om den gronlandske, 

i saa mange Henseender afvigende eller serpregede Octopod, Sciadephorus (smlgn. 

Reinhardt og Prosch om Sciad. Mülleri (zscar), PL IV. f. 1. 2.), frembød en tilsvarende 

Forbindelse imellem Kappe og Tragt; men Forholdet er dog et andet. 

Tragten sees i den aabnede Kappehule (Fig. 3) at have Middellengde og med dens 

øvre Ende at naae fremad i Linie med Oiets Midtpunkt. Aabnet efter Længden viser den 

(Fig. 10) en Eiendommelighed, som hidtil ikke er bleven bemærket hos nogensomhelst Ce- 

phalopod. Den berer nemlig indvendig en temmelig lang og tilspidset Tragttunge, men 

kun hos det ene Kjon, Hunnerne (F.10‘); medens det ikke har været mig muligt 

at finde mindste Spor af nogen fri Tragttunge hos Hannerne (F. 10” og 10°). 

Finnerne ere smalle, udstrakte efter Dyrets Længde, omtrent dobbelt saa lange 

som brede; deres Rodlinie indtager to Femtedele af Kappens Længde, og Afstanden af 

deres øvre Rand fra Kappens øvre Rand udgjør ligeledes to Femtedele af Kappelængden. 

Finnestillingen er altsaa rykket længere tilbage paa Kroppen end hos Sepiolaerne eller 

Rossierne, og selve Finnens Form er ogsaa bleven en ganske anden end hos disse. 

Af Rygskjold, gladius, har det ikke hidtil lykkedes mig at finde Spor, ikke en- 

gang paa Tversnit af Kappen, tagne tæt ved hinanden. 

Da nu «gladius» findes, om end kun i ringe Uddannelse, nemlig i omtrent den 

halve Længde af Kappens Midtlinie hos alle Arterne af Slægten Sepiola, da den om end i 

en endnu kortere Strækning, nemlig kun ‘/6 af Kappens Længde, findes hos Slægtsformen 

Heteroteuthis Grav, for hvilken jeg i en følgende Afhandling har gjort nærmere Rede, 

saa synes denne nye Slægt at frembyde en hidtil enestaaende Eiendommelighed iblandt 

Decapoderne, at mangle aldeles dette indre Udstyr, ligesom Octopoderne (smlgn. senere S. 223). 

Ene iblandt Decapoderne har den vist os det Forhold, at Tragttungen kan 
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vere udviklet hos det ene Kjon, og mangle hos det andet; men, som jeg i hin anden 

Afhandling om Heteroteuthis har nærmere omtalt, viser det sig som et gjennemgaaende 

Trek hos Myopsiderne, om end i ulige Grad hos de forskjellige Arter indenfor 

samme Slegt, at Tragttungen er mindre udviklet hos Hannerne end hos Hunnerne. 

Ene iblandt Myopsiderne staar Sepiadarium endeligen som Repræsentant for 

den Kappeforbindelse med Tragten, vi kjende hos alle Cranchiafamiliens Arter blandt Oigop- 

siderne, men dette Forholds Optreden indenfor to saa forskjellige Typer af Bleksprutter 

kaster iovrigt et ret eiendommeligt Lys paa den relative Betydning, der kan tillegges det, 

som Familie- eller Slegtskarakter. 

Skjondt Sepiadarien ved sit forste Mode med os syntes at tone Sepiolaflag, 

har den altsaa vist sig saa overladet med Bygningsforhold, som ingen Sepiola eiede, at den 

end ikke har kunnet hævde de to ved første Oiekast fremtrædende ydre Sepiolaligheder; 

Kappen var vel forenet med Hovedet, men — paa en anden Maade, end hos Se piola- Arterne; 

Finnerne vare nok korte, som hos disse, men — af anden Form, ikke brede og rundede, og 

ikke stillede paa samme Plads. — Ligheden viste sig følgelig kun som en Maske, og Dyret 

maatte under alle Omstendigheder tage sin Plads imellem Formerne af den modsatte Familie 

af Myopsiderne, den, hvortil Loligerne og Sepierne hore. 

Om denne nye Slegt der ber tage Plads til Sepiernes Side, eller til Loligernes, 

kan maaske betragtes som tvivlsomt, men for Qieblikket vil det dog vere raadeligst at 

nerme den til Sepierne, hos hvilke den kan idetmindste finde storst Tilslutning i Krop- 

formen, Finneformen, det fireradede Koppeudstyr paa Armene og disses Sammenvævning, 

Hornringenes ydre Form, Tragtbaandenes Mangel, Mangel af Crista auricularis, og Til- 

stedeverelse af nedre Qielaagsfold m. m. 

Opfattet paa denne Maade vil man lige over for de andre Slegter af samme Gruppe 

kunne karakterisere Slægten ved den i det Følgende S. 232 givne Diagnose. 

Kun én Art er hidtil kjendt: S. Kochi sy»; ved Artsnavnet ønsker jeg at minde 

om de mange Bidrag til Kundskab om de pelagiske Dyrformer, Museet skylder Hr. Kapt. 

H. Koch af Marinen. 

Udforlig Forklaring af de Arten oplysende Figurer paa Tavle I findes senere S. 234. 
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Idiosepius pygmæus n. g. & n. sp. 

(Hertil Tavle I, Fig. 11—22.) 

Den Blæksprutte, jeg under det ovenstaaende Navn agter at indfore i Videnskaben, 

fortjener i mere end én Henseende en særlig Opmerksomhed, og en saadan paadrager 

dette Dyr sig allerede ved dets usædvanlige Lidenhed. Hertil sigter Artsnaynet: pygmeus, 

medens Slægtsnavnet Idiosepius!) antyder, at det i andre Henseender staar ene og udenfor 

de Forhold, vi ellers finde hos de Blæksprutter, der maa betragtes som dets nærmeste 

Slægtninge og, efter min Opfattelse, maa søges i Sepiernes nærmeste Omgivelser. 

Hidtil har man anseet den lille Sepiola Rondeleti Lean fra Middelhavet samt visse 

atlantiske Cranchier for at være de Blæksprutteformer, der som udvoxne og forplantnings- 

dygtige Individer frembød den ringeste Størrelse, og dog er det for Cranchiernes Ved- 

kommende mere end tvivlsomt, om vi kjende dem i virkelig udvoxne Individer, thi saavidt 

jeg erindrer ret, har Ingen endnu angivet kjønsmodne Individer iblandt dem. Men af den 

Blæksprutteform, paa hvilken jeg her ønsker at henlede Naturforskernes Opmærksomhed, 

optræder der kjønsmodne og forplantningsdygtige Individer i en Størrelse, som staar meget 

under de nævnte Blæksprutters, og denne er i det Hele saa ringe, at jeg først efter en 

meget noie Betragtning kom til Klarhed om, at disse smaa Blæksprutteskikkelser virkelig 

ikke vare Unger, eller endog meget smaa Unger, af andre Blæksprutter. I Forening med 

Blæksprutteunger af meget forskjellige Familier, men i egne Glas, vare de nemlig indtil 

videre blevne henstillede i Museets Samlinger, for senere i Forbindelse med hine at under- 

kastes en omhyggelig Undersøgelse, naar engang en tilstrækkelig rolig Tid maatte tillade 

det moisommelige Arbeide, som udfordres til Artsbestemmelsen af et stort Antal Yngel og 

yngre Dyr af Blæksprutteklassen. Denne Sondring af Arterne er imidlertid nu for en stor 

Del foregaaet og den har givet flersidigt Udbytte. 

Et af disse Resultater var det, at vor her i en halv Snes Individer fra det indiske 

Hav foreliggende Blæksprutte, skjøndt de største Individer kun naae en Længde af 12—15 M”, 

repræsenterer ikke blot forplantningsdygtige, men i Forplantningsvirksomheden allerede 

virkelig indtraadte Dyr, og dertil knyttedes endnu et andet vigtigt Resultat, at denne Dverg 

af en Blæksprutte ikke kunde henføres til nogen hidtil bekjendt Slægt, men maatte danne en 

egen Slægt for sig. 

Efter det hele Udseende at dømme, kunde man snarest antage, at dette lille 

tiarmede Dyr var enten en Unge af en noget langstrakt Art af Rossia, eller af en af de 

meget kortfinnede Arter af Loligo, f. Ex. Lol. brevis sw. eller lignende. Som disse to 

1) Symtov, os Sepiæ; «toc. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og math. Afd. I. 3. 29 
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Slægter og deres nærmeste er Dyret en Myopsid, der har sin øvre Kapperand fri og vel 

afsondret fra Hovedet, men de meget smaa rundede Finner ere kortere end selv hos de 

mest kortfinnede Arter af Loligo, medens disse Finner paa den anden Side sidde vel langt 

tilbage imod Dyrets Bagende, for at have Finnestillingen hos Zossia. Ogsaa ere Armene 

kortere end hos nogen Art af disse to Slegter, og i denne Henseende minder det snarere 

om Forholdet hos Sepierne, hvilke dog paa Grund af Finnernes betydelige Udstrekning langs 

med Kappens Sider have et saa ganske forskjelligt Udseende. 

Disse Dyrets almindelige Formforhold ville fremgaae tydeligere af Figurerne 11—15, 

der fremstille det fra flere Sider i tredobbelt Storrelse. 

Vi betragte nu Dyret nermere: 

Hovedet udgjer omtrent en Trediedel af Dyrets Lengde og er uden en saadan 

Orekrave, som den vi have hos Loligoformerne, men som ikke findes hos Rossia-, Sepiola- 

og Sepia-Arterne. To Porer synes hos flere af Individerne at ligge i Linie med Oiet, 

en større henimod Halsindsnoringen, en mindre ved Roden af 3die Arm. 

Armene, der ere kortere end det egentlige Hoved, ere omtrent alle lige lange; 

hos Hunnerne ere de ogsaa indbyrdes omtrent lige tykke, men hos Hannerne afvige Bug- 

armene iTykkelse fra de andre, og de ere hinanden meget ulige paa hoire og venstre Side. 

Hos Hunnerne (Fig. 16) ere alle Armene udstyrede med to Rækker, i Forhold til Armenes 

Lengde og Forhed ret anselige, noget kugleformede Sugekopper, der forst iden yderste Spidse 

pludselig aftage i Størrelse; jeg teller omtrent 15—16 Kopper paa hver Arm, dog har tredie 

Armpar 3—4 Kopper flere. Hos Hannerne (Fig. 17) have de tre øverste Armpar et lignende 

Koppeudstyr, men Bugarmene, eller fjerde Par, syntes hos alle Individerne kun at have én 

normalt udviklet Sugekop nede ved deres Grund, og den øvrige Del af Armenes Indflade 

var koppelos; den hoire Bugarm var svær og tyk, og bar paa dens Siderande en tynd, 

bred, tilbageslaaet Hud, der gav Armen ligesom et tvevinget Udseende (see Fig. 19). Den 

venstre Bugarm var spinkel og sped, ligeledes noget rynket paa dens koplose Indflade, 

og i Spidsen tvevinget, berende paa begge Sider en fin Hudlap eller Hudkam (see Fig. 18). 

Denne Omdannelse af Bugarmene hos de mandlige Individer kan kun tydes som 

skét i Forplantningens Tjeneste, og da det er det forste Armpar, Rygarmene, der under- 

kastes denne Omdannelse eller Hektokotylisering hos Sepiolaerne og Rossierne, medens 

det er det fjerde Armpar hos de ovrige Myopsider: Sepia, Sepioteuthis, Loligo, Loliolus, 

saa have vi i dette Forhold et overmaade vigtigt Hjelpemiddel til Bestem- 

melsen af den Gruppe af Myopsider, til hvilken vi maa henfore den fore- 

liggende Form. 

Tentaklerne ere relativt korte og de kunne i udstrakt Tilstand neppe blive mere 

end dobbelt saa lange som Armene; de ere forholdsvis tynde og bere en svagt udvidet 

Endedel, der neppe fortjener den sædvanlige Benævnelse: Tentakelkolle. Denne synes at 
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have 4 Rader af Sugekopper, omtrent af samme ringe Storrelse, som de i Armspidserne, 

e. 24 ialt. Tentaklerne ere ved deres Grund omgivne af en lang Skede, dannet af den Hud, 

der forener Armene (sé Fig. 16.17), og de kunne formodentlig, som hos Sepia og Sepiola 

trækkes helt tilbage i Hovedet, da hos enkelte Individer kun den alleryderste Spids af dem 

stak frem af Skeden. 

Tragten er ikke ophængt ved egne Tragtbaand, men den har Tragttunge. Paa 

dens Sidefloie berer den en smuk, dyb Bruskgrube af ovalt Omfang, og ind i denne 

passer en oval Knap paa Kappens Indside (Fig. 12). Derimod synes ingen bestemt Glide-Brusk 

udviklet i Nakkens Midtlinie, heller ikke i Kappens Ryglinie nogen tydelig Brusk som hos 

Loliginer, og dette Forhold minder altsaa mest om Forholdet hos Rossierne. 

Selve Kappen er omtrent 3 Gange saa lang som vid, med Finnerne siddende 

temmelig langt tilbage, næsten ved Bagenden, noget fjernede fra hinanden. De ere noget 

rundagtige og ved deres Rod lidt indsnorede. I Mellemrummet mellem Finnernes Rod 

dannede Huden en svag, men dog paa alle Individerne kjendelig Indsenkning eller Ind- 

trykning, og denne var ligesom omgivet med en svag rynket Forhoining (Fig. 11.22), der 

røbede en eller anden for de øvrige loligoformede Dyr usædvanlig indre Bygning paa dette 

Sted, eller dog en usædvanlig Indvirkning paa dette indvendig fra. Den svage Indsænkning 

mindede mig uvilkaarligen om den Fordybning, der paa Bagenden af Spirulaens Kappe 

findes imellem de korte og smaa Finnerudimenter (Fig. 23) og ved hvis Hjælp Spirulaen 

efter Rumph sætter sig fast til fremmede Gjenstande. Paa Grund af den ulige Grad af 

Kappens Sammentrækning fandtes det indtrykte Sted snart lidt hoiere oppe fra Spidsen, 

snart lidt mindre høit. Fig. 22 viser Indtrykningen, naar den laa allerlengst bagtil. 

Finnerne vare, som alt er sagt, meget smaa, korte og rundagtige, hæftede til en 

tydelig Finnebrusk. 

Til denne Skildring af Formforholdene maa endnu foies, at Huden overalt havde 

en temmelig glat Overflade, naar undtages den rynkede svage Hudvalk mellem Finnerne, 

men at der dog hos de qvindelige Individer strakte sig et noget uregelmæssigt rynket-foldet 

Parti fra Bugarmenes Rod ned ad Hovedets Bugflade i dennes Midtlinie. Paa dette Parti 

maatte Interessen snart blive særlig henledet, da der skraat hen over det hos det ene 

Individ (sé Fig. 15) sad fastklæbede flere lange, yderst tynde, i den ene Ende tilspidsede hvid- 

lige Legemer, der ikke kunde miskjendes for at være virkelige Sædbøsser (Spermatoforer), 

og hvis disse nu hidrørte fra selve Artens Hanner, saa vare jo altsaa vore kun faa Linier 

lange Hunner i alt Fald blevne antastede af Hannerne, som om de allerede vare forplant- 

ningsdygtige. Vist nok kjende vi ikke nogen Blæksprutteform, hos hvilken Hovedets Under- 

flade frembyder regulær Tilhæftnings- eller Anbringelsesplads for Hannernes Sædmasser, 

men det var iøinefaldende, at dette rynkede Midtlinieparti fortsatte sig op imod Kløften 

imellem Bugarmene og igjennem denne ind til de ydre Læber, hvis Indside just modtager 

29% 
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Spermatoforerne hos Loligernes og Sepiernes Familie, saaledes som jeg i tidligere Af- 

handlinger har beskrevet og afbildet det, og derved maatte det Sporgsmaal opstaa med 

fuldt Alvor og forfølges, om vi dog maaske ikke her havde med udvoxne eller næsten fuldt 

udvoxne Dyr at gjøre. 

Længe lod dette Spørgsmaal ikke vente paa sin Besvarelse, idetmindste for de 

mandlige Individers Vedkommende; thi allerede det forste af de smaa mandlige Dyr, der 

aabnedes, viste Spermatoforsekken vel udviklet og fyldt med Sedbesser, som aldeles sva- 

rede til dem, der vare fæstede til Bugfladen paa Hovedet af den ovennævnte Hun, og det 

samme viste sig at vere Tilfældet med et andet i dette Qiemed aabnet mandligt Individ. 

Hvad de qvindelige Individer angik, da viste ogsaa disse, at de vare parringsmodne, 

thi efter gjentagen forsigtig Afpensling af Slim, der havde samlet sig om og i Mund- 

aabningen, blev det umiskjendeligt, at der var anbragt Spermatoforer paa den indvendige 

Side af Læberne, ligesom hos Sepierne og Loligerne m. fl., og den ene af Hunnerne viste 

ogsaa (sé Fig. 16) Læberne udstyrede aldeles paa lignende Maade, som jeg tidligere har 

afbildet det hos Hunnerne af denne Gruppe (sé Afhandlingen om Hemisepius T. IL). — Den 

meget stærkt udviklede Tilstand, hvori Glandule nidamentales vare, sé Fig. 12, kunde heller 

ikke lade nogen Tvivl herom biive tilbage. 

De nu foreliggende Kjendsgjerninger vise altsaa tydeligt, at Individerne, saa smaa 

de end ere, baade ere forplantningsdygtige og indtraadte i Forplantningen, samt at de, 

ifølge Hannernes hektokotyliserede Armpar (det fjerde eller Bugarmene) og Stedet for An- 

bringelsen af Sædbøsserne paa Hunnerne (Læberne), maa slutte sig til Slægterne i Sepia- 

Loligofamilien som Dvergformer af disse. — Ifølge Finnernes ringe Udstrækning og Form 

kunde det imidlertid kun blive med Slægten Loligo eller dens saa nærstaaende Modification 

Loliolus, at de nærmest maatte sammenføres, saafremt de nemlig iøvrigt delte disse to 

Slægters væsenlige Eiendommelighed, at have et bredere eller smallere landsebladdannet 

Hornblad udviklet i hele Kroppens Længde i Kappens Midtlinie og med den stærkere Til- 

væxt af Hornbladet nedad. 

Til Fastsættelse af Dyrets bestemtere Stilling indenfor den nævnte Fælles-Gruppe, 

vil det derfor være et afgjørende Punkt, om Hornbladet er tilstede og hvilken Form og 

Uddannelse det har, og hvorledes Kapperyggens bruskhaarde Glideflader ere. 

Her er det nu, at vor lille Dvergblæksprutte atter træder op paa en noget over- 

raskende Maade. Saavidt dens Størrelse har tilladt mig hidtil at forfølge dette Forhold i 

Dyrets Rygside, kan jeg ikke skjonne bedre, end at et egentligt Hornblad, gladius, aldeles 

mangler, men at der indvendig nedenunder Kappen optreder fastere Strenge i et noget 

usædvanligt Leie, der maaske nok kunne siges at virke tildels som gladius eller Dele af 

denne, og som nedenfor skulle nermere beskrives. Ved Omtalen af Nakkepartiets For- 

bindelse med Kappen har jeg allerede bemerket, at intet Glideapparat af nogen Art findes 
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dannet, og hertil kan endvidere foies, at Lobet af Kredsmusklerne i hele Kapperyggen 

er noget forskjelligt fra det hos Loliolus og Loligo, idet Kappen tillige bliver tyndere 

og mindre udviklet i selve Rygsiden, om end ikke saa udtyndet, som det Kappelag, der 

dækker Sepium hos Merskums-Bleksprutterne. — Gjennemskjærer man dette tynde Parti og 

undersoger man de indenfor liggende Dele, bliver man vaer, at der under den i Midtlinien 

afbrudte Tragtkrave udgaar to bagtil sig mer og mer fjernende faste Strenge, der boie sig 

nedad imod Dyrets Bugside og der forenes i en noget stærkere Boile, paa hvilken der paa 

fiere Steder er afleiret Kalkmasser. 

Denne Boiles Løb og Beliggenhed gjenkalder nærmest i Erindringen saadanne 

Brusklister (sé Keferstein i Bronn's Klassen des Thierreichs IV. S. 1000), som følge 

Siderandene af Sepiet og staae i Forbindelse med Dannelsen af de særegne Kalklister, der 

leire sig indvendigen paa Sepiet omkring dets svampede Underlag og ligesom omgjerde 

dette. Disse Lister støde sammen nedad og forene sig dér i en Boile, som omgiver Bug- 

randen af det Beger, hvori Sepiet nedad ender hos saa mange Former, og hos flere af 

disse sætter der sig ogsaa særegne Kalkmasser paa Boilen. — Indtil videre tør maaske 

denne Parallelisme benyttes. ‘Til bedre Forstaaelse af denne er det, at jeg paa Tavlen 

har tilføjet de tre Figurer af dette Bøileparti af Listerne hos en pigget Sepia (Sep. brevi- 

mana Sp., sé Afhandlingen om Hemisepius S. 479. Anm.). — Idiosepiens noget gaadefulde 

Boile er fremstillet Fig. 21‘, set fra Ryggen, Fig. 21” fra højre Side. 

Formen bliver folgelig i saa mange og vesentlige Punkter forskjellig fra de hidtil 

kjendte Slægter i Sepia-Loligo-Familien, til hvilken den aldeles utvivlsomt maa regnes, at 

den maa danne en egen Slægt for sig. Denne har jeg med særligt Hensyn til den usæd- 

vanlige Form for fastere Understottelse i Rygsiden, tillagt Navnet: Idiosepius, 

og ifolge det Foregaaende maa den systematisk betegnes 

som en oielukket tiarmet Blæksprutte, Myopsid, med fjerde Armpar (Bugarmene) i For- 

plantningens Tjeneste, og sammes venstre Arm særdeles svag, 

med en Loligo’s eller en Loliolus’ almindelige Udseende, og de smaa Finner stillede 

langt tilbage, 

men med korte Arme, som hos Sepierne i Almindelighed og med lignende Hegte-Apparat 

paa Tragt og Kappe, som hos disse, 

og derhos afvigende fra begge Sider af Fellesfamilien, ved ikke at besidde nogen egentlig 

Ryggladius, hvorimod der er en indre bueformig Sene eller Boile, der under- 

støtter de indre Organer, og som maaske bedst kan sammenlignes med den 

indre Liste om Randen af det svampede Underlag («Loculamenta») paa Sepiet. 

De beskrevne Individer, hvorpaa Slegten grundedes, bleve i 1869 fangede i Over- 

fladenettet af Skibsforer A. F. Andrea, R. Dbg., paa 4° 20°N.B. og 107° 20‘ 0. L.; senere, 
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1878, har jeg kjobt et 15™™ stort Individ af afdøde Naturaliehandler Salmin i Hamburg, 

hvilket bar Localiteten: Zamboango. 

Kun én Art er mig hidtil bekjendt; men der er maaske flere. Navnlig ber jeg 

henlede Naturforskernes Opmærksomhed paa den hos Férussac og D’Orbigny blandt 

Cranchierne Pl. I, fig. 4 og 5 fremstillede Cranchia minima Fr, der ganske vist ikke er 

nogen Cranchie, og derfor senere af D’Orbigny sattes ind i Loligoslegten som en «espèce 

incertaine» (p. 309, no. 128, og iMoll. vivants et fossils p. 351, no. 12). Dens Hjem angives 

at vere: «Les côtes d'Afrique». — Samtidig hermed maa tillige erindres om Pérons 

Sepiola minima og Lesueur's vigtige Bemærkning om samme i Journal of the Academy 

of Natural Sciences of Philadelphia, vol. Il. p.1, p. 100, nemlig, at han havde sendt en 

«description» af denne af ham og Péron i Forening iagttagne Form til Naturforskerne i 

Paris, samt endelig om Blainvilles Erklering om just dette Dyr under Pérons Manu- 

skriptnavn: «Loligo parvulay, og netop om det samme Individ, der laa til Grund for den 

Tegning, hvorpaa Lamarck opstillede sin Loligopsis Péronii (smlgn. Dietion. des Sciences 

Naturelles, under Loligo, XXVII. p. 136). I Tangmasser ved Eendrachts Eyland. 

Bemærkninger om to beslægtede Former Sepioloidea og Spirula. 

Om Slægten Sepioloidea Dor. 

Foran S. 214—15 antydede jeg, at den nye Form, Sepiadarium, der utvivlsomt ikke kan 

blive at henregne til Sepiolinerne, kastede et vist Sidelys paa den i Overskriften nævnte 

Slægt, som maaské ikke længere ‘kunde blive at opfatte paa samme Maade, som hidtil, 

nemlig som en let Modification af Sepiola-Slægten. Alene paa Grund af dens almindelige 

Lighed med en Sepiola i dens Kropform og i Kappens Sammenvoxning med Hovedets Nakke- 

parti — Forhold, som indtil da kun kjendtes hos Slegten Sepiola — blev den oprindelig 

af Opdagerne Quoy og Gaymard betragtet som en ren og skjær Sepiola og i deres store 

Reiseværk beskrevet under Navnet Sepiola lineolata. Forst 1855, da D'Orbigny udarbeidede 

og offenliggjorde sit store Verk over Bleksprutte-Klassen, opstilledes den som en egen 

Slægt, idet denne Naturforsker, med selve Originalexemplaret for Øie, det eneste indtil den 

allerseneste Tid bekjendte Individ af denne Form, med fuld Ret fremhævede flere af de 

oprindelige Beskrivere ikke paaagtede, og, i alt Fald, ikke omtalte Eiendommeligheder, saa- 

som Apparatet for Ophegtningen af Kappen til Tragten og den sandsynlige Mangel af Ryg- 
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blad i Kappen. Til disse Karakterer for sin nye Slægt Sepioloidea knyttede D'Orbigny 

tillige den hidtil ikke hos nogen Cephalopod iagttagne fryndsede Kapperand. AfD’Orbignys 

Udtryk om denne Dyreform i Almindelighed er det imidlertid let at se, at om han end 

fuldeligen indsaa de Sepia-Tilnærmelser, der laa i det brede Hoved, de korte og sammen- 

bundne Arme, samt i Kappens Ophegtning, saa mente han dog, at de ovenfor nævnte For- 

hold i Kroppen og Finnerne bar den mere over til Sepiola, og i denne Opfattelse maatte 

man saa meget mere give ham Ret, som der dengang ikke var nogen anden Form af 

hele Myopsid-Afdelingen kjendt, som havde Kappen og Hovedet forenede, end selve 

Slegten Sepiola. 

Nu stiller Sagen sig anderledes: Sepiadarium har Hovedet paa samme Maade for- 

enet med Kappen som Sepioloidea, og den har Finnerne aldeles som denne, og vel at 

mærke ikke de brede, runde Finner som hos en Sepiola, m. m., den har heller ikke vist 

nogen Gladius i Ryggen, og ifolge den i det Foregaaende givne Skildring af Forplantnings- 

forholdene kan Sepiadarium aldeles ikke forenes med Sepiolinerne, men maa 

regnes til de Sepia-agtige Dyr. Fra selve Sepiadarium kunne vi endogsaa for Øie- 

blikket kun fjerne den ved Ophegtningen og ved Kappens Fryndserand. — Folgeligen kan 

jeg, som Kundskaberne nu staa, kun vere tilboielig til at stille den ved Siden af Sepia- 

darium, og derfor har jeg optaget den med i den Oversigt over Slegterne i Sepia-Loligo- 

Familien, som jeg i Slutningen af Afhandlingen giver (sé S. 232—33). 

Indtil den allerseneste Tid var der kun et eneste Individ af Arten kjendt, det i 

Museet i Jardin des Plantes opbevarede Original-Exemplar, der senere ogsaa tjente D’Or- 

bigny til Beskrivelse og Figurer. Under et kort Ophold i Paris i Vinteren 1859 fik jeg 

ved det nævnte Museums Velvillie Leilighed til nærmere at undersøge dette sjeldne Dyrs 

Ydre, og derom at nedskrive nogle Bemerkninger, som jeg her meddeler til Sammenligning 

med de i DOrbignys nævnte Værker angivne Forhold og tillige med dem, jeg har anført 

for Sepiadarium. 

Den Hud, der forbinder Armene, gik ud over Midten af disses Lengde, men 

fandtes ikke imellem Bugarmene, der vare adskilte næsten lige til deres Grund, altsaa som 

Fig.3 hos D’Orbigny!), ikke som Fig. 1. Hvor Bindehuden horer op, begynder Koppernes 

fireradede Stilling paa Armene; indenfor denne Grændse ere de kun i to Rader, men disse 

ere kjendelig sterre. Kopperne sidde ligesom noget nedsenkede i Gruber. 

Fangearmenes Koller halymaaneformig beiede, beklædte med utallige i mange 

Rader stillede Kopper. 

Paa Siderne af Hovedet saaes foran og bag ved Oiet de to Porer, som hos D’Or- 

1) Mollusques vivants et fossiles. PI. 9. 
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bigny ere betegnede som «Ouverture lacrymale» og «Oreille externe» pl. 9. f. 5? og 5° [de 

svare aldeles til dem, jeg har angivet hos Sepiadarium]. 

Kappen sammenvoxen med Hovedets Nakkeparti i en Brede, der udgjor to Tredie- 

dele af Afstanden mellem Øie og Øre. 

Finnerne ere med en meget lang Basis hæftede til Kappen, men lade Kappen 

fri baade opad og nedad i en Strekning, der udgjor omtrent */4 af Tilheftningslinien, og 

denne er følgelig ikke synderlig større, end hos Rossierne, men Finnerne selv ere meget 

smallere. 

Paa Undersiden af Hovedet ligesom paa Kappens Bugflade er der et stort 

Antal, med en tydelig Aabning udstyrede Vorter, saaledes som D’Orbignys Figur 

angiver det. De kunne i Udseende bedst maaské sammenlignes med en Salamanders 

Hudporer. Hverken hos de Sepiolalignende Bleksprutter eller hos Myopsiderne i Alminde- 

lighed kjender jeg noget lignende. [Senere har jeg derimod hos Hemisepius beskrevet noget, 

der sandsynligvis er af samme Betydning.| 

Heller ikke til Trevlerne eller Fryndserne paa Kapperanden kjender jeg gode 

Analogier. 

Paa Rygsiden af Dyret bar Kappen et med en skarp Kniv skaaret Snit og igjennem 

dette kunde man sé, at Individet var en 2; Snittet var formodenlig gjort, for at sé, om der 

fandtes nogen Gladius i Ryggen; en saadan havde D’Orbigny ikke kunnet finde, men 

turde dog ikke aldeles benegte dens Tilstedeverelse («point de coquille interne?» p. 242). 

Efterskrift. 

Forst lenge efter at jeg havde fremlagt min Meddelelse i Selskabet (2den Mai 1879) 

blev jeg af Hr. Museekonservator R. Conradsen, der da nylig havde tilbragt nogle Dage 

i Hamborg, gjort opmerksom paa, at i Hr. Cesar Godefroys bekjendte store og kost- 

bare Samling af Sydhavsdyr, fandtes et Exemplar af Sepioloidea og ligesaa et af Spirula. 

At Individer af de to hidtil saa yderst sjeldne Former vare tilstede i et Nabolands Mu- 

seum, gjorde det, saa at sige, til en Pligt for mig inden min Afhandlings Publikation, om 

muligt, at soge nogen Oplysning hos disse to Individer om saadanne ydre Bygningsforhold, 

som endnu vare mindre klare. 

Det lykkedes mig dog ikke for i Sommeren 1880 at kunne komme til Hamborg. 

Sepioloidea-Individet i den Godefroyske Samling, hvilken med storste Forekommenhed blev 

gjort mig tilgjengelig, fandtes at vere baade mindre end det i Parisersamlingen, og i en 

mindre god, nesten ringe Opbevaringstilstand. Det var tydeligt, hvad ogsaa Samlingens 

Konservator, Hr. Schmeltz, bekræftede for mig, at denne lille Blæksprutte var bleven 

sendt hertil i en Krukke, eller Glas, i Forening med storre Gjenstande, der havde sterkt 
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fortrykt den. Derved var f. Ex. Undersidens Porer blevne mindre tydelige i store Strek- 

ninger; men i det Hele fandt jeg alle mine tidligere Nedtegnelser om Arten bekræftede, og 

iagttog desuden et mig for mindre klart Forhold i Kappens Hegte-Apparat. Gruben paa 

hver af Tragtens Sider var rigtignok tvedelt og dannet som et Ottetal, 8, saaledes som 

D’Orbignys Fig. 4 viser det; men dens øvre Helvte, Ottetallets øvre Øie, var 3—4 Gange 

saa dyb, som den nedre, og Kappens Hefteknap havde et hertil svarende hoiere og 

lavere Parti. 

Da Exemplaret, som et unicum i Samlingen, og tillige som horende til en hidtil i 

Samlingerne saa yderst sjelden Form, ikke turde opskjeres, blev dets Kjon mig derfor 

usikkert; jeg kunde nemlig, maaské nærmest paa Grund af den mindre gode Tilstand, 

hverken sé tydelige Spor af Spermatoforer paa Læberne, ikke heller af nogen egenlig 

Hektokotylisering. Af disse Grunde kunde jeg heller ikke vinde nogen bestemt Bekræftelse 

for den af D’Orbigny formodede Mangel af et Rygblad. — Mere uheldig var jeg dog 

med Spirulaen, som det senere vil sés (S. 230). 

Om Slægten Spirula Lam. 

Da jeg i 1861 stillede en Oversigt over Cephalopodklassens Familier i Spidsen for 

en Afhandling om de i Museet opbevarede Blæksprutter, var Spwrula-Slægtens Stilling til de 

øvrige tiarmede Blæksprutter mig endnu meget uklar, og denne Uklarhed angik ikke alene 

dens Forhold til snevrere Kredse, men ogsaa til videre. Var den f. Ex. en sikker Myopsid? 

og om dette kunde besvares bekræftende, burde den saa betragtes som Repræsentant for 

en egen Gruppe? eller kunde den naturligen stilles indenfor de to Hovedfamilier, hvori de 

kjendte Myopsider falde, Sepiolinernes paa den ene Side (Sepiola, Rossia, Heteroteuthis) eller 

Loligo-Sepiernes, 9: alle de øvrige Myopsidslægter, paa den anden Side? Jeg havde vel den 

Gang allerede dels i vort eget Museum, dels i Pariser- Museet kunnet undersøge enkelte 

Kapper eller Kappestykker af Dyret, hvilke enten vare opfiskede i Havet, formodenlig som 

Levninger af Fiske-Maaltider, eller udskaarne af Fiskemaver, men ikke sét noget med Hoved 

eller med Arme udstyret Stykke. De eneste Indvolde, om hvilke jeg af Resterne i Kapperne 

havde kunnet sammenstave mig et nogenlunde sammenhængende Begreb, vare Forplantnings- 

redskaberne; og jeg havde ligeledes faaet ret god Forestilling om den Muskulatur, der gik til 

en Bruskbræmme omkring det øverste Kammer af Skallen. Derimod havde disse Rester givet 

mig fuldstændig Klarhed om Skallen, som en helt indre Skal, tydelig dækket paa Bug og 

Ryg, idet Huden der fortynder sig ud over den, og langt stærkere dækket i Fordyb- 

ningen eller Gruben paa Bagenden, imellem de smaa Finnerudimenter. Først i Aaret 1865 
Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. I. 3. 30 
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fik jeg i British Museum i London, ved Hr. Dr. Günthers Forekommenhed, Leilighed til 

at sé et endnu med Hoved forsynet stort Exemplar af en Spirula, der, saavidt jeg forstod, 

var igjennem den bekjendte Parzudaki i Paris enten tilbudt Museet eller allerede erhvervet 

for dette, og ved denne Autopsi løstes alle vesenlige Tvivl hos mig, baade om Dyrets myop- 

side Natur og om den Side af Myopsiderne, til hvilken det hørte. Det havde umiskjende- 

ligen Bugarmparret omdannet i Forplantningens Tjeneste og det sluttede sig altsaa til 

Sepierne og Beslegtede, til hvilke ogsaa Dyrets ovrige synlige Forhold pegede. 

Siden den Tid, og navnlig i de seneste Aar, have vi faaet en udførlig Anatomi af 

Spirulaen fra vor udmerkede Nestor i sammenlignende Anatomi, Prof. R. Owen, forst af 

Hunnen (1878) og senere af Hannen (1880), hin optaget i «Annals and Magazine of Natural 

History» og oplyst ved tre Tavler, denne i «Proceedings of the Zoological Society», oplyst 

ved én Tavle'). Idet jeg henviser til begge disse særdeles vigtige Fremstillinger, der 

afhjælpe et i Decennier saa stærkt følt Savn, skal jeg dog ikke undlade her at meddele 

enkelte af de Bemerkninger, som jeg ved hine tidligere Leiligheder havde nedskrevet, for- 

saavidt som disse nemlig have forekommet mig at kunne paa dette eller hint Punkt hjelpe 

os til et fuldstendigere Billede af Spirula-Dyrets mærkelige Bygning og derved af dettes 

Forhold til andre Bleksprutter, navnlig til dem, der ere Gjenstand for denne Afhandling og 

af mig betragtes som Spirulaens allernermeste Slægtninge. 

At Spirula-Skallen egentlig er en helt indre Skal, om end dens yderste Vinding 

i et Stykke af Kappens Ryg- og Bugflade kun er dækket med et yderst tyndt Hudovertrek, 

har jeg allerede berørt; endnu mindre træder Skallen blottet frem i Kappens Bagende, saa- 

ledes som mange af de fra Havet opfiskede Kappestykker kunde lade det formode; thi 

Bunden af den større Grube imellem de korte, næsten lapformede Finner (smlgn. Fig. 23 g. f.) 

er virkelig ikke alene huddækket, som allerede enkelte af mine Levninger af Dyret have vist 

mig, men efter Owen?) indeslutter den endog i sin Midte en lille Blindsek, der ved en 

Pore aabnes udad. Om man i dette Bagendens Grubeparti hos en Spirula nærmest skal 

sé en egen Uddannelse af den mærkelige sækformede Hulhed, jeg fornylig har paavist over 

den bageste Del af Rygskallen hos Arterne af Slægten Sepiella Gr. sw. med en Udgangs- 

aabning i selve Kappens Bagende midt imellem Finnerne”), eller om den svage Indsænkning, 

1) Suplementary Observations on the Anatomy of Spirula australis Lamk. By Prof. R. Owen C. B. etc. 

Annals and Magazine of Natural History 1879. Jan. p. 1—16. Pl. I—III 

On the External and Structural Characters of the Male of Spirula australis Lamk. By Prof. R. Owen. 

C. B. ete. Proc. Zool. Soc. 1880. April, p. 352—54. w. 1 Pl. (Pl. XXXII.) 

2) «At the middle of the central depression is a pore; but this terminates blindly, and is not the duct 

of a gland», S. 3. Cfr. Gray: On the animal of Spirula. Annals and Magaz. of Nat. Hist. 1845. 

Vol. XV. p. 259. 

3) Sepiella Gray. Stp. Videnskabelige Meddelelser fra Naturhistorisk Forening i Kjøbenhavn 1879—80. 

S.347—356. Med 8 Træsnit. 

el nn DE , 
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jeg ovenfor har omtalt hos /diosepius paa det samme Sted, kan betragtes som en Begyn- 

delse til dette Apparat, maa forbeholdes en senere Tid, der maatte have rigeligere og bedre 

Materiale af den Formrekke af Bleksprutter, som nu er begyndt at komme frem, og med 

hvilken vi hidtil have været ubekjendt. Under alle Omstændigheder fremviser /diosepius ved 

sin langstrakte, næsten cylindriske Kropform og Finnernes Skikkelse og Stilling imod dennes 

Bagende mærkelige Tilnærmelser til Spirulaen, og den omtalte Udtynding af Rygsiden hos 

Idioseptus er ogsaa et Forhold, der maa erindres i denne Tankegang. Det forekommer mig 

endog ikke usandsynligt, at ved et rigere Materiale af Idiosepien maatte man maaske kunne 

bringe dennes besynderlige «Bøile» i Forstaaelse med Spirulaens indre Skal, hvilket jeg 

tildels ovenfor har antydet. 

Lige overfor det hos Sepiadarium fremkomne Forhold, at Tragtklappen aldeles 

mangler hos Hannen, vil jeg af mine Nedtegninger her fremhæve, at jeg i December 1859 

i Pariser Museet om et kvindeligt Individ, det af E. Robert fra Strøget imellem de 

capoverdiske Øer og Cap blanc i 1836 hjembragte og i Echo du Monde f. s. A. omtalte og 

i Træsnit afbildede Individ, der vel havde mistet Hovedet, men besad Skallens øvre Rand 

med Muskulatur og Tragtpartiet, har udtrykkelig nedskrevet, at Tragtklappen er tydelig, 

lang, ombeiet, indvendigen lukkende Tragtrøret, medens selve Tragtens omboiede Øvrelæbe 

lukker det udvendig; og at jeg ligeledes i 1865 i British Museum om et der undersøgt 

Individ, der ifølge Bugarmenes Form og Forhold maa ansés for mandligt og ganske vist 

er det samme, som nu senest har været Gjenstand for Prof. Owens Undersøgelser, har 

bemærket: «ingen kjendelige ydre Tragtbaand, men tydelig Tragtklap». 

Denne Tragtens Tunge eller Klap er udtrykkelig betegnet hos Hunnen i 

Owens Text (S. 8) og Figur (Pl. Ill. f. 2. g.), og jeg tænker, at Forfatterens senere faa 

Udtryk om Hannens Tragt «and the small terminal valvular aperture (m)» S. 353 og den 

hertil hørende Henvisning til Pl. XXXII. fig. 4 m. paa en naturlig Maade kan siges at tillægge 

ogsaa Hannen dette Biredskab, om man end snarest maaské finder den ombøiede Overlæbe 

betegnet ved dem. — Forøvrigt var Klappen ogsaa i Owens tidligere (1850) fortrinlige 

Undersøgelse af en Spirula- Kappe med Levninger af de indre Dele bleven tydelig fremhævet, 

f. Ex. fig. 14. c. PI. IV i Zoology of H. M.S. Samarang. Mollusca (cf. Texten p. 11 og p. 9), 

men dette Exemplars Kjøn kunde ikke bestemmes. 

Om hint samme mandlige Individ har jeg dengang med Hensyn til Hovedet og 

Armene bemærket: «Armene vare stærkt sammenbundne ved en Hud indtil en Længde af 

8—9mm foran Øiet; kort ovenfor denne Bindehud vare de afbidte, dog var Bugarmparret 

tilstede i den næsten dobbelte Længde, men begge ogsaa afstumpede, som jeg antager, ved 

Bid. Om Armenes naturlige Længde kan man derfor ikke dømme efter dette Individ. Paa 

de tre øverste Armpar findes der overmaade smaa Sugekopper lige ned til Armenes 

Grund; i den nedre Del staa de i 3 å 4 Rækker, men længere opad kunne de skjønnes at 

30" 
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have staaet i 6, maaske 8 Rekker, idetmindste paa forste og andet Armpar. Skjondt 

Bugarmsstumperne ere dobbelt saa lange som de ovrige Armes, og have «en i hoi 

Grad paafaldende Forhed, der er to til tre Gange saa stor, som de tre øvrige Armes, ses 

der ikke endnu (9: saavidt de vare tilstede) mindste Spor af Sugekopper». Her var altsaa 

en haandgribelig Modsætning imellem dette Koppe-Udstyr og det af Gray i 1845 meddelte, 

der altsaa maatte hidrøre fra Kjonsforskjel. Den ved Bugarmparrets Hektokotylisation røbede 

systematiske Stilling for Spirulaen, bekreftes nu i det Enkelte ved Prof. Owens sidste 

Undersogelser, og af disse fremgaar det endvidere, at den venstre Bugarm er en i hoi 

Grad fortyndet og spinkel Arm, saaledes netop som Jdiosepius viser os det, saa at der 

ogsaa i Hovedet og Armene fremtræder Sammenknytningspunkter netop med dette Dyr 

(man sammenligne Owens Fig. 6. Pl. XXXII [af Spirula] med min Fig. 17 [af Ldosepius}). 

Hvorvidt den af Owen undersogte Hun har havt Spor af Spermatoforer paa Inder- 

siden af Yderlæberne, kan ikke ses af den berømte Forfatters iøvrigt temmelig udførlige 

Beskrivelse af disse eller af Figurerne (sé PI. I. Fig. 7), men Læbens Anvendelse i dette 

Oiemed synes mig at robes ved dens større Udbredning nedad (navnlig antydet paa venstre 

Side); maaske har Forfatteren aldeles ikke tænkt paa nærmere at undersøge dette for Dyrets 

systematiske Stilling vigtige Forhold. — Mit Haab om ved en Autopsi af et nyt Spirula- 

Individ i det nævnte store Privat- Museum i Hamborg at faa yderligere Oplysning enten i 

den ene eller den anden Retning, eftersom det der angivne fuldstændige Dyr maatte vise 

sig at være mandligt eller kvindeligt, skuffedes aldeles. Ved Glassets Aabning og nærmere 

Betragtning af dets Indhold fandtes dette at være en allerede af Bølgeslag noget medtaget 

og udslidt Spirula-Kappe, der i sin Forende omsluttede Hovedet med Armene og en Del 

af Kroppen af en Sepiadarium, og tilsammen gav det virkelig Indtrykket af et helt Dyr. 

Antages begge sammensættende Halvdele at have været under et Overfladenets Bevægelser 

ved Vandtrykket bragte i Forbindelse med hinanden, antyder i alt Fald Sepiadarie-Hovedet, 

at Fangsten formodenlig maa være skét i det indiske Hav. 

Æg, temmelig vel udviklede, af Størrelse som gule Sennepskorn, eller lidt større, 

har jeg iagttaget i to af Museets egne atlantiske Kapperester og ligeledes i to Individer i 

Museet i Paris, det ene fra Senegal (1826), det andet det før omtalte Robertske (1836); 

om det første af dem bemærkedes, at Æggene indtoge Kapperummet paa begge den ind- 

rullede Skals Hulsider. 

Sædbøsser, Spermatoforer, fandt jeg ligeledes udviklede hos et enkelt senegalsk 

Individ, og jeg har udtrykkelig (°/12 59) bemærket, at «hos då ligger Testiskjertelen alene 

tilhoire, Udforingsgangen og de modne Spermatoforer alene tilvenstre». — Paa venstre 

Side ligger ogsaa Æggelederen hos Hunnen (Owen 1879, S. 13, Pl. II, Fig. 1 €; cfr. Owen 

1850. Voyage of Samarang. Mollusca. p. 10). 

Til Slutning maa jeg tilfoie, at de Rester, jeg har havt til Undersøgelse, egentlig 
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ikke have talt for en Adskillelse imellem en Spirula reticulata og en Sp. australis, som Prof. 

Owen har fremstillet det; men derfor kan der godt vere lo Arter imellem dem. Der 

synes idetmindste at vere to Former af den mangekamrede Spirulaskal; den ene stærkere 

tiltagende i Vidde og mere indrullet, den anden med slankere og mere uddragne Vindinger. 

Er dette en Kjonsforskjel? Den første Form sidder i Hunnen, efter Owens Figur af 

denne, |. c. 1879. Pl. Il, Fig. 8 og hans Figur af samme Individ 1850 i Mollusca af Sama- 

rang, Pl. IV, Fig. 2. Den sidste Form synes mig at vere i Owens Figur af Hannen, 

1. c. 1880, Fig. 6, Pl. XXXII. Eller er der snarere heri en Forskjel efter de større Udbred- 

ningscentra? Flere fra det indiske Hav horte nemlig til den sidste mere uddragne Form. 

Efter hvad der ovenfor er fremsat, er det altsaa min Mening, at det paa vore Kund- 

skabers nuværende Standpunkt bliver det ene naturlige, at fore de to Slægter Sepioloidea D'orvg. 

og Spirula Lamk. sammen med de foran beskrevne nye Slægter Sepiadarium sw. og Idio- 

sepius Sp, og lade dem alle fire intrede i Sepia-Loligo-Familien af de myopside eller 

littorale Bleksprutters store Afdeling. Denne Familie, der indtil for kort siden bestod af 

3—4 Slegter: Sepia, Sepioteuthis og Loligo med Loliolus, men rigtignok i 1876 forogedes 

med en aldeles ny Slægtsform: Hemisepius sip. og i 1880 fik et nyt Slegtsbegreb: Sepiella 

Gray. Sp. udskilt fra Sepia-Slegten, vil ved denne pludselige Forogelse faa et fyldigere og 

mere formrigt Udseende, saa at det vist vil ansés for hensigtssvarende til Slutning at give 

en Oversigt over den gjensidige Stilling, som disse Slegter nu menes at burde indtage til 

hinanden eller til de andre Led af myopside Bleksprutter. Dette Overblik vil jeg da efter 

det Foregaaende, hvor det oftere er blevet berørt, hvorledes de oiedekte eller myopside 

Bleksprutter udskille sig i to Hoved-Grupper med skarp Modsetning i visse af deres 

Forplantnings-Forhold i al Korthed give saaledes: 

Hos Rossia-Sepiola-Familien — Sepiolini, ere Hannernes Rygarme 

(= første Armpar) hektokotyliserede, 9: omdannede i Forplantningens, og særlig Befrugt- 

ningens Tjeneste. 

Hertil Slægterne: 1. Kossia Owen, 2. Sepiola Lamk., 3. Heteroteuthis Grav. 

Hunnerne have de nærmeste Omgivelser om Æggelederens Udforings-Aabning 

sterkt foldede og dannende en tragtformig Forgaard, hvori Hannernes Sedmasser mod- 

tages for derfra at glide ned i Æggelederen (Lossia, Sepiola), eller de synes uden saadanne 

Forgaarde at modtage de da overordenlig store Sedbosser umiddelbart i Æggelederen 

(Heteroteuthis). 

Æggene blive (idetmindste hos Æossia og Sepiola) ikke lagte i sammenhængende 

Slimmasser, som et Slags Felleskapsler for dem, men enkeltvis, det ene ved Siden af det 
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andet, kun hæftede til hinanden indbyrdes eller til fremmede Gjenstande med deres klæ- 

bende Overflade. (Heteroteuthens lagte Æg kjendes endnu ikke, saavidt jeg véd.) 

Hos Sepia-Loligo-Familien — Sepio-Loliginei, ere Hannernes Bug- 

arme (= fjerde Armpar) hektokotyliserede, eller omdannede i Forplantningens Tjeneste, 

Hertil paa den ene Side, Sepia-Siden, Slægterne: 1. Sepia Lamk, 2, Sepiella Gray. St; 

3. Hemisepius sw., A. Sepiadarium sw, 5. Sepioloidea voris., 6. Idiosepius sw. og 7. Spirula Lam; 

paa den anden Side, Loligo-Siden, Slægterne: 8. Sepioteuthis D'or, 9. Loligo Lam. med 

10. Loliolus sm. 

Hunnerne afgive Mundens Ydreleber og serlig disses indre Flade, som endog i 

dette Qiemed særlig ændres, til Fasthæftning for Hannernes Sedmasser, Spermatoforer. 

(Dette kjendes bestemt hos Hunnerne af alle Slegterne, med Undtagelse af de to hidtil kun 

i et enkelt eller i et Par enkelte Individer undersøgte Hunner af Spirula og Sepioloidea). 

Æggene hæftes enten hvert for sig til fremmede Gjenstande (Sepia, og maaske 

ligeledes de ovrige Slegter i denne Side af Familien) eller blive flere for sig lagte i storre 

felles Slimmasser og disse heftes da knippevis eller gruppevis til Gjenstande paa Sobunden, 

eller paa Klipperne o.s.v., saaledes som Slægterne paa Loligo-Siden (Sepioteuthis, Loligo). 

Da de tre Slegter af egentlige Loliginer 8, 9 og 10 ere i deres indbyrdes For- 

hold saa vel og saa almindelig bekjendte, behøve de ikke her nogen nærmere Belysning. — 

Kun i Henseende til deres Forhold til den anden og nu sterre Gruppe bor her, som Mod- 

sælning, erindres om, at de alle tre i Ryggen have et Hornblad, gladius, af hele Kappens 

Længde, at dette aldrig er belagt med nogen Kalkmasse og altid er af Landsebladsform, 

med et afsmalnet, fastere Skaft opad; ved Vexten tiltager det fortrinsvis nedad. — Horn- 

ringene i Sugekopperne have ogsaa hos alle tre Slegter samme almindelige Bygning og ere 

ligesom omgivne med en fastere Kant i Midten. 

Anderledes forholder det sig derimod med de 7 Slegter i den egentlige Sepia- 

Gruppe. De frembyde i Rygbladets Uddannelse en stor Afvexling, og, naar egentligt Horn- 

blad er tilstede, skér dettes Væxt fortrinsvis opad. Hornringene i Sugekopperae, i det 

ringeste som Regel, stærkt hvælvede og uden ydre Hornkant i Midten. De stilles for Oie- 

blikket naturligst i folgende 

Synopsis generum. 

a. Svommefinnerne smale og lange, omgivende Kappens Sider nesten i 

hele dens Lengde: Eusepii. 

1. Sepia tam, Rygpladens Hornblad dækket paa Ryg- og Bugfladen (indad og 

udad) med et Kalklag af forskjellig Bygning; dens Bagende i Reglen styrket ved 

en Kalkpig eller Kjol. 
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Hegterne imellem Kappesiderne og Tragten bestaa af en halvmaaneformet 

Bruskryg paa Kappen og en Grube paa Tragten af en tilsvarende Form. 

2. Sepiella Gray. sip. Rygpladen som hos Sepia, men svagere, og altid bagtil uden 

Kjol eller Pig. 

Hegterne, nesten som hos Sepia, men med en kegleformig Knude eller 

Spids paa Bruskryggen og en tilsvarende Fordybning til dennes Optagelse i Tragtgruben. 

En dyb Hudsæk over den bageste Del af Rygpladen, aabnende sig med en 

stor Pore paa Kappens Bagende midt imellem Finnerne. 

3. Hemisepius sp. Rygpladen i sine Hovedtrek som hos Sepiella, men kun med 

Spor af Kalkskorpe paa Rygfladen, og med et svagt indre Beklednings-Lag paa 

Bugfladen, og dette er ikke i Konturerne parallelt med Hornbladets For-Rande, 

som hos de to foregaaende Slægter, men har en tverslaaende Forrand. 

Hegterne nermest som hos Sepia. 

To Rekker af dybe Hudporer paa Kappens Bugflade. 

Svommefinnerne smale, men kun indtagende omtrent de midterste °5 

af Kappens Sider. Sepiadarii!). 

4. Sepiadarium sm. Rygplade mangler. Hegter mangle. Kappe og Tragt fast 

forenede ved et muskelagtigt Baand. Kappen i Rygsiden sammenvoxet 

med Hovedet eller Nakken. 

5. Sepioloidea D'or. Rygplade mangler(?) Talrige Hudporer paa Bugfladen. 

Hegterne noget lignende Sepiens, men tvedelte, ottetallignende, saavel 

Brusken som Tragtgruben. 

Kapperanden i Rygsiden sammenvoxet med Nakken. 

Svommefinnerne smale, serdeles korte, halvmaaneformede, stillede 

helt tilbage paa den næsten trinde Kappe: Idiosepii. 

6. Jdiosepius sm. Rygplade mangler (istedetfor findes dybere inde en boilc- 

formig Understottelse). 

Hegterne: en oval Brusk paa Kappen, en i Form og Dybde dertil sva- 

rende Grube paa Tragtsiden. 

7. Spirula Lam. Rygplade sammenrullet til en indre, kamret, spiralsnoet 

Skal, med en bugstillet Sipho, nedgaaende fra Kamrenes Tvervegge. 

Hegterne: en lang Glideliste paa Kappens Sider, og en lang tilsvarende 

Grube paa Tragtens Sider. 

*) Mon herhid den lille Pseudosepiola, som Verril under Navnet Sepiola leucoptera har beskrevet og 

afbildet, men uden at berore Kappe-Ophegtning, Rygblad, Hektokotylisation m. m.? 
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Forklaring af Figurerne paa Tab. I. 

Figurerne 1—10 oplyse den nye Slegt: Sepiadarium. 

1. Sepiadarium Kockii Stp. &, set fra Rygsiden; 2 G. forstørret. 

2. Samme, set fra Bugsiden, 2 G. forstørret. 

3. Samme; et noget storre Individ, ligeledes 2 G. forsterret, og set fra Bugsiden; Kappen er gjennem- 

skaaret efter Lengden og dens to Helvter opad kastede til Siden, for at vise (a) den faste Bro mellem 

Kappens Indside og Tragtens Sidedele; (b) den stærke Midtvæg, der deler Kappehulen og hos ge adskille 

de store Nidamentalkjertler, og (c) den særskilte Vei for Vandets Indgang i Gjællehulen (anskueliggjort ved 

det indstukne Hestehaar). 

4. Dette Individs hektokotyliserede venstre Bugarm, 3 G. forstørret (4‘) og 6 G. forstørret (4°). 

5. Sammes Tentakler; 5° fra Udsiden, 3 G. forstørret; 5“ fra Indsiden, 6 G. forstørret. 

6. Tentaklen fra Dyrets heire Side, med sin Skede mellem tredie (‘“) og fjerde (““) Arm. 

7. De fire Arme (‘, “, ““, +4) fra Dyrets hoire Side, sete indvendigen, for at vise Fordelingen af de toradede 

og fireradede Kopper. 3 G. forst. 

8. Sepiadarium Kochi St.p 2 De fire Arme, fra samme Side, ligeledes 3 G. forstorrede. 

9. Munden, dens Leber og Armredderne af et qvindeligt Individ fra Japan, laant fra Museet i Stock- 

holm. Den viser Sædbossernes Anbringelse paa den indvendige Side af Yderlæben; Spor af en 

Gruppe af disse er ogsaa at sé mellem 2den og 3die Arms Rod og paa Lebens nedhængende Bugflig. 

10. Den opskaarne Tragt, for at vise Tragttungens Tilstedeværelse og Form hos Hunnerne (2) (10°), 

og dens Mangel hos Hannerne (4) (10 og 10“). 

Figurerne 11—20 oplyse den nye Slegtsform: Idioseplus. 

11. Idiosepius pygmeus Stp. Q, fra Rygsiden; 3 G. forstørret. 
12. Samme, fra Bugsiden, med opskaaret Kappe, for at vise de svulmende Nidamentalkirtler, Gruberne paa 

Tragtens Sider og Knappene paa Kappens Indside. Begge Bugarmene tykke og lige tykke. 3 G. forstørret. 

13. Idiosepius pygmeus &, fra Rygsiden, 3 G. forstørret. 
14. Samme fra Bugsiden; venstre Bugarm tynd, hoire tyk og svær, begge med tilbageslaaede Sidevinger. 

3 G. forstørret. 

15. Idiosepius pygmeus Q, med enkelte Sedbosser, hæftede undtagelsesvis paa Hovedets Underflade, i Midt- 

furen, der fører op til deres regulære Heftested. 3 G. forstørret. 

16. Idiosepius pygmeus 2 et andet Exemplar, sét ovenfra; den viser Sædbøssernes tætte Anbringelse paa 

den forlængede Bugdel af Yderlæben; og Armenes Udstyr med Kopper i to Rader, samt Tentaklernes 

Skeder. 6 G. forstørret. 

17. Idiosepius pygmeus &, fremstillet paa samme Maade, og ligeledes 6 G. forstørret. Den viser Bugarmenes 

ulige Førhed og Fattigdom paa Kopper, samt de omslagne Sidevinger; 

18. disse Vinger paa venstre Arm, sete fra Udsiden, 10 G. forstørrede, og 

19. de tilsvarende Vinger paa høire Arm, ligeledes; Armen sés overskaaret ved Roden 

20. Tentakelkøllen, 20 G. forstørret, 

21. Idiosepiens indre, senede Boile, set fra Rygsiden, 21‘, og fra hoire Side, 21‘; (a) Tragtgruberne; (b) hoire 

retractor infundibuli; (c) den lindseformede Blæksæk; (d) Senen i Diaphragma; 

22. Idiosepiens Bagende, med Indtrykket mellem de smaa Finner, set fra Ryggen. 

23. Bagende af Spirula, set lige bagfra; (f) de smaa, halvmaaneformede Finner; (g) den hele store pude- 

formige Skive, med dens fordybede Grube. 

24—26. Den indre bagtil boileformede Kalk-Liste omkring det svampede Underlag (Lokulamenterne) hos en 

Sepia brevimana Stp.; 24. Dens parallele Lag, sete fra Bugfladen, og lagte frie paa den ene Side; 25. sete 

fra Rygsiden i sammie Størrelse; 26. Boilen i sin Sammenhæng, blottet fra Yderlaget (a), det tynde Horn- 

lag og Endepiggen. 

ee ee 
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Résumé du mémoire sur le Sepiadarium Kochii et l'Idiosepius pygmeus. 

Par 

M. Jap. Steenstrup. 

Le présent mémoire se rattache, d'une part, à celui que j'ai publié en 1875 sur I’ Hemi- 

sepius (Kgl. Vid. Selsk. Skr. vol. X, p. 463—482) et, d'autre part aussi, aux résultats acquis 

dans un mémoire qui va paraître sur le genre Heteroteuthis et les espèces des genres 

Rossia et Sepiola en général. 

Dans ce dernier travail, j’expose en effet avec plus de détail ce que j'avais déjà 

plusieurs fois indiqué dans mes précédentes publications en m’appuyant sur des faits précis, 

a savoir que, dans la grande division des Céphalopodes Myopsides de d’Orbigny, le groupe 

des petits Céphalopodes comprenant les genres Fossia et Sepiola forme, par son mode de 

reproduction, un contraste bien marqué avec les autres Myopsides de d’Orbigny, c'est-à- 

dire les genres Sepia et Loligo et ceux qui les avoisinent. Comme se rattachant à cette 

observation, j'établis dans le mémoire résumé ici que plusieurs petits Céphalopodes non 

décrits jusqu'à présent, qui, au premier coup-d’eil, ressemblent beaucoup plus aux Sépioles 

et aux Rossies qu'aux Sépiens ou aux Loligiens, ne peuvent néanmoins, d'après leur mode 

de reproduction, être rangés qu'à côté ou très pres du genre Sepia. 

Un de ces Céphalopodes est celui que j'ai appelé Sepiadarium Kochi et qui est 

représenté en double grandeur Pl. I, Fig. 1—3. On voit qu'au premier coup d’eil il a tout 

à fait la physionomie d'une Sépiole, sauf que ses nageoires sont plus étroites et ses bras, 

plus courts et réunis plus étroitement à la base par une membrane (dans la même étendue 

que chez le genre Sepioloidea de d’Orbigny); mais un examen plus approfondi montre 

qu'à cette ressemblance avec les Sépioles il joint le mode de reproduction qui caractérise 

la famille des Sépiens, un des bras de la 4° paire ventrale, chez le male, étant organisé 

pour servir à la fécondation ou hectocotylisé (Fig. 4), et la femelle recevant les sper- 

matophores sur la face interne de la membrane buccale (Fig. 9), deux caractères qui 

sont l'opposé de ce qu’on trouve dans la famille des Sépioles. — D'ailleurs il se distingue 

par des particularités notables de tous les genres jusqu'ici connus de la famille des Sepiens; 

le bord supérieur du manteau n’est pas libre mais soudé à la nuque sur la face dorsale; 

les côtés du manteau sont également unis par un ligament à ceux de Vinfundibulum, et 

par conséquent sans appareil de résistance, comme chez les Céphalopodes Cranchiæformes 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. I. 3. 31 
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(Cranchia, Leachia, Taonius), et le plus singulier, c'est que, de méme que chez ces der- 

niers, l'infundibulum est dépourvu de sa valvule, mais seulement chez le male; de plus, 

on ne trouve pas de gladius proprement dit dans le dos du manteau. 

Ce petit animal, qui a à peu près la même grandeur que la Sepiola Rondeleti 

de la Méditerranée, mais qui habite l'Océan Indien pres des îles Banda et sur les côtes de 

la Chine et du Japon, présente ainsi beaucoup de particularités inconnues jusqu'ici dans 

la division des Myopsides et en partie dans tout l'ordre des Décapodes. Mais relativement 

au fait assez surprenant que la valvule de Vinfundibulum manque complètement chez le 

male, je dois faire observer qu'en réalité cette particularité apparaît seulement ici dans son 

maximum, et qu'une comparaison attentive du développement de cet organe chez les deux 

sexes a, pour les Myopsides, conduit à ce résultat, que la valvule dont il s'agit est moins 

développée chez les males que chez les femelles, mais a un degré tres inégal chez les 

différentes especes dun méme genre. 

Les évolutionnistes cultivateurs d’arbres généalogiques me sauront sans doute gré 

de cette série d'observations, qui est d’ailleurs illustrée de plusieurs figures dans mon mé- 

moire sur les genres Heteroteuthis, Sepiola et Rossia. Le degré de développement de la 
valvule de l’infundibulum, sa grandeur, son écartement du bord de l’infundibulum, constituent 

en effet pour eux une mesure qui indiquera clairement à quelle distance un Céphalopode 

donné se trouve d'une souche hypothétique, et, par conséquent, quelle place il doit occuper 

sur l'arbre généalogique ou sur ses branches. L'organisation dont il s’agit ici leur offre 

donc ce grand avantage, qu'un Myopside, d'après cette mesure, peut en apparence avec le 

même droit être rangé tres pres ou très loin de la souche, suivant qu’on admet, pour 

employer les expressions de ces naturalistes, que c’est le type femelle ou le type male de 

l'espèce qui a toujours eu le dessus dans la transmission des caractères par l’heredite. 

Un autre Céphalopode dont la forme exterieure est également trompeuse, est 

l'diosepius pygmeus, qui provient aussi de l'Océan Indien et n'y est certainement pas 
rare. Il est beaucoup plus petit que le Sepiadarium et est même un véritable nain, 

car bien qu'il soit adulte et ait commencé à se reproduire, sa longueur ne dépasse pas 

12—15 millim. Pour la forme (voir Fig. 11—15), il ressemble à une jeune Rossie un peu 

allongée ou cylindrique, ou à un jeune Loligo à courtes nageoires; mais les nageoires sont 

plus petites, plus étroites et plus rapprochées de l'extrémité postérieure, et les bras 

sont à la base reliés entre eux par une membrane. Après en avoir décrit et représenté 

les principaux caractères, entre autres ceux-ci, que les bras de la quatrième paire, chez le 

male, sont hectocotylisés (Fig. 18—19) et que la femelle reçoit les spermatophores sur la 

face interne de la membrane buccale (Fig. 12 et 16), j'en ai résumé ainsi les particularités 

(voir p. 223 du texte danois): 

L'/diosepius est un Myopside ayant l'aspect d'une jeune Rossie ou d'un jeune Loligo, 

à petites nageoires placées très en arrière et presque terminales, à bras courts, comme 

chez un grand nombre de Sépiens, et avec un appareil de résistance analogue à celui de 

ces derniers, avec les bras de la quatrième paire hectocotylisés, bras qui ne sont armés 

chacun que d'une cupule et dont celui de gauche est extrêmement mince et faible, et enfin 

sans gladius proprement dit. 

A l’occasion de Fincorporation dans la famille des Sépiens de deux genres qui 
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FE! 
s'écartent tellement des formes anciennes, j'ai fait observer dans un supplément que le 

genre Sepioloidea «orig. établi avec la Sepiola lineolata de Quoy et Gaimard, doit égale- 

ment’ y être rapporté. En effet, si cet animal rare doit être jugé, comme jusqu'ici, 

d'après les caractères extérieurs reconnus: les contours généraux du corps et la soudure du 

manteau avec la tête à la nuque, il ne peut plus être classé près du genre Sepiola, mais 

ces caractères, conjointement avec les particularités des bras, la forme des nageoires et 

l'absence de gladius, doivent nécessairement le faire ranger à côté du Sepiadarium. Malheu- 
reusement on manque encore, pour cette forme rare, d'observations précises, tant en ce 

qui concerne l’'hectocotylisation (le male n’est pas connu) que la manière dont la femelle 

recoit les spermatophores, car le seul individu bien conservé qu'on possède, l’exemplaire 

du musée de Paris, n'a pas été bien examiné sous ce rapport, et quant au second exem- 

plaire qui a été envoyé dernièrement au musée Godefroy, à Hambourg, je l'ai trouvé dans 

un état de conservation qui ne m'a permis d’en retirer aucun renseignement. 

Je communique encore dans le même supplément quelques faits concernant le genre 

Spirula, qui, suivant moi, doivent le faire classer non seulement parmi les Myopsides, 

mais aussi dans la division des Sépiens, comme le male, d’apres mes propres observations 

et surtout celles de M. le professeur R. Owen, a les bras de la quatrième paire hectoco- 

tylisés, que ceux-ci sont l’un et l’autre dépourvus de cupules et que le bras droit est bien 

des fois plus gros que le gauche, caractères qui sont la répétition de ceux de l’Ædiosepius 

pygmeus. De plus, la Spirula a le corps allongé, presque cylindrique de ce dernier, ainsi 

que ses petites nageoires presque rudimentaires et terminales; je crois done qu’en atten- 

dant la découverte de nouvelles formes, il faut la ranger à côté de l’Idiosepius. 

Je termine mon mémoire en donnant un apercu comparatif de tous les genres que 

comprennent les Céphalopodes Myopsides jusqu'ici connus, aperçu qu'on trouvera 

reproduit ici in extenso. 

D'après ce qui a été exposé dans ce mémoire, je crois donc que, dans l’état actuel 

de nos connaissances, la seule chose naturelle est de réunir les deux genres Sepio- 

loidea d'or. et Spirula zamk. avec les deux nouveaux genres Sepiadarium sy. et Idiosepius Sır., 

et de les ranger tous les quatre dans la famille des Sepia-Loligo de la grande division 

des Myopsides ou Céphalopodes littoraux. Cette famille, qui, il y a peu de temps, ne com- 

prenait que les genres Sepia, Sepioteuthis, Loligo et Loliolus, mais qui, en 1876, s’est accrue 

d'un genre tout nouveau, l’Æ/emisepius Sw., et, en 1880, encore d'un petit genre Sepiella Gray. sip. 

séparé du genre Sepia, étant par celte soudaine augmentation devenue beaucoup plus riche 

en formes, il ne sera sans doute pas inutile de donner un aperçu de la position mutuelle 

que ces dix genres devront maintenant occuper par rapport les uns aux autres et par 

rapport aux autres Céphalopodes Myopsides. C'est ce que je ferai ici d'une manière som- 

maire, en me référant à la division, mentionnée plus haut, des Céphalopodes Myopsides en 

deux groupes principaux nettement séparés par certaines particularités dans leur mode de 

reproduction. 
Dans la famille des Rossia-Sepiola — Sepiolini, les bras dorsaux (bras 

de la première paire) des males sont hectocotylisés, c'est-à-dire organisés pour la 

reproduction et spécialement pour la fécondation. 

31" 
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Elle comprend les genres suivants: 1. Rossta owen, 2. Sepiola Lamk, 3. Hetero- 
teuthis Gray. 

Les femelles ont les parties voisines de l’orifice de l’oviducte fortement plissées, 

et formant un vestibule infundibuliforme ot les males déposent les masses spermatiques, 

qui de la passent dans l’oviducte (Rossa, Sepiola), ou elles n'ont pas ce vestibule et sem- 

blent recevoir directement dans l’oviducte les masses spermatiques contenues dans les sper- 

matophores, qui sont alors gigantesques (Heteroteuthis). 

Les œufs (du moins chez les Rossia et les Sepiola) ne sont pas pondus en masses 

mucilagineuses cohérentes leur servant d’enveloppe commune, mais isolément, l’un à côté 

de l’autre, et fixés les uns aux autres ou aux corps étrangers seulement par leur surface 

visqueuse (autant que je sache, on n’a pas encore observé d'œufs pondus par l’Hetero- 

teuthis). 

Dans la famille des Sepia-Loligo —Sepio-Loliginei, les bras ventraux (bras 

de la quatrième paire) des males sont hectocotylises. 

Elle comprend, d'une part {côté des Sepia), les genres suivants: 1. Sepia Zamı., 2, Se- 

piella Gray. sip., 3. Hemisepius si, 4. Sepiadarium sw, 5. Sepioloidea «orie., 6. Idiosepius sip., 
et 7. Spirula Lamk. et, d’autre part (côté des Loligo), les genres: 8. Sepioteuthis aorvs., 

9. Loligo tamk. et 10. Loliolus sw. 

Les femelles recoivent les spermatophores des males sur la membrane buccale 

et principalement sur sa face interne, qui est méme modifiée specialement dans ce 

but; c'est ce qui a été constaté chez les femelles de tous les genres à l’exception 

des genres Spirula et Sepioloidea, de chacun desquels on n’a examiné jusqu'ici qu'un 

seul individu. 

Les œufs sont ou fixés isolément à des corps étrangers (les Sepia et peut-être 

aussi les autres genres de cette branche de la famille), ou pondus plusieurs à la fois sous 

forme de masses mucilagineuses fixées en grappes à des objets sur le fond de la mer 

ou à des rochers, etc., comme c'est le cas pour les genres de la branche Loligo (Sepio- 

teuthis, Loligo). 

Les trois genres 8, 9 et 10 des Loligiens proprement dits étant déjà si bien con- 

nus dans tous leurs rapports mutuels, il n’est pas besoin d'autre éclaircissement. Seule- 

ment, en ce qui concerne leurs rapports avec le second groupe, maintenant beaucoup plus 

grand, il faut se rappeler que, comme contraste, ils ont tous les trois dans la partie dor- 

sale du corps une lame cornée, le gladius, de la longueur du corps, qui n’est jamais 

revétue d’aucune masse calcaire, et a toujours la forme d’un fer de lance ou d’une plume 

avec la partie étroite en haut; en croissant, il augmente surtout vers le bas. — Les anneaux 

cornés des cupules ont aussi chez les trois genres la même structure commune, et sont 

plus ou moins entourés d'un bourrelet saillant sur le milieu de leur largeur. 

Il en est autrement des 7 genres du groupe Sepia proprement dit. Ils présentent 

une grande variation dans le développement de la lame dorsale, et lorsqu'ils ont une véri- 

table lame cornée, elle croît de préférence vers le haut. Les anneaux cornés des cupules, 

du moins à l'ordinaire, sont fortement bombés et sans bourrelet externe. Pour le moment, 

leur classement le plus naturel doit être le suivant. 



29 239 

Synopsis generum. 

a. Nageoires étroites et longues, entourant les côtés du manteau presque 

dans toute sa longueur: Eusepii. 
ile 

w 

Sepia zamk. Lame cornée de l’osselet dorsal, revétue sur la face dorsale et la 
face ventrale (en dedans et en dehors) d’une couche calcaire de structure différente ; 

son extrémité postérieure est en general renforcee par un rostre calcaire ou 

une carene. 

Les appareils de résistance, entre les côtés du manteau et l'infundi- 

bulum, se composent d’un mamelon cartilagineux semi-lunaire sur le manteau et 
dune fossette correspondante sur linfundibulum. 

Sepiella Gray. Sp. Osselet dorsal comme chez le genre Sepia, mais plus faible 
et toujours sans caréne ni rostre a la partie postérieure. 

Appareils de résistance, presque comme chez le genre Sepia, mais avec 

un tubercule ou une pointe conique sur le mamelon cartilagineux et une cavité 

correspondante dans la fossette de l’infundibulum. 

Poche sous-cutanée profonde sur la partie posterieure de l’osselet dor- 

sal, s’ouvrant avec un grand pore à l'extrémité postérieure du manteau, entre 

les nageoires. 

Hemisepius sp. Osselet dorsal, dans ses traits principaux comme chez le genre 

Sepiella, mais seulement avec des traces de crotite calcaire sur la face dorsale, et 
avec une faible couche calcaire sur la face ventrale, couche dont le bord antérieur 

n'est pas parallèle à celui de la lame cornée de l’osselet comme chez les deux 

genres précédents, mais se termine transversalement en haut. 

Appareils de résistance, comme chez le genre Sepia. 

Deux rangées de pores profonds sur la face ventrale du manteau. 

b. Nageoires étroites mais n’occupant que les °/s environ de la partie 

moyenne des côtés du manteau: Sepiadarii.') 
4. Sepiadarium sp. Lame dorsale absente. Appareils de résistance man- 

quent, le manteau et l’infundibulum étant réunis par un ligament musculeux. 

Bord du manteau soudé sur la face dorsale à la tête ou à la nuque. 

5. Sepioloidea «ori. «Plaque dorsale manque (?». Pores nombreux sur la 
face ventrale. 

Appareils de résistance ressemblant à ceux des Sépiens, mais bilobés, 

ayant la forme d’un 8, aussi bien le cartilage que la fossette de l’infundibulum. 

Bord du manteau uni largement à la face dorsale de la nuque. 

1) Faut-il y rapporter une petite Pseudo-Sepiola que Verril a décrite et représentée sous le nom de 

Sepiola leucoptera, mais sans faire mention des appareils de résistance du manteau, de la lame 

dorsale, de l'hectocotylisation, etc. ? 



240 30 

c. Nageoires étroites, très courtes, semi-lunaires ou réniformes, tout en 

arriere sur le corps presque cylindrique: Idiosepii. 

6. Jdiosepius sw. Lame dorsale manque (au lieu de la lame, il y a sous le manteau 

un support singulier, tendineux et en forme de cerceau). 

Appareils de résistance: cartilage ovale sur le manteau et fossette 

correspondante sur le côté de Vinfundibulum. 

7. Spirula Lam Lame dorsale formant une coquille intérieure, roulée en 

spirale et divisée en loges, dont les cloisons se continuent dans un 

siphon ventral. 

Appareils de résistance: long bourrelet linéaire sur le manteau et rai- 

pure allongée correspondante sur infundibulum. 
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Explication des figures de la Planche I. 

Les figures 1—10 se rapportent au nouveau genre Sepladarium. 

Fig. 1. Sepiadarium Kochii Sw. À vu du côté dorsal; grossi 2 fois. 
Ze 

3. 

Le méme, vu du cöte ventral; grossi 2 fois. 

Le même; un individu un peu plus grand, également grossi 2 fois et vu du côté ventral; le manteau 

est ouvert dans Je sens de sa longueur et ses deux moities sont rejetées sur les cötes pour montrer 

la bride (a), qui réunit la face interne du manteau aux parties latérales de l'infundibulum; (0) le solide 

diaphragme qui divise la cavité du manteau et qui, chez les 22, sépare les grandes glandes nidamen- 

tales; (c) erin passe sous la bride pour montrer la direction du passage de l'eau dans la cavité des 

branchies. 

. Bras ventral gauche hectocotylisé du même individu; grossi 3 fois (4°) et 6 fois (4°). 

. Tentacules du même; 5‘, vus du côté interne avec un grossissement de 3 fois; 5”, vus du côté 

externe avec un grossissement de 6 fois. 

. Tentacule du côté droit de l'animal, avec sa gaine, entre le troisième (‘’) et le quatrième (””) bras. 

. Les quatre bras (” ” ‘# #4) du côté droit de l'animal, pour montrer la distribution des cupules en 

deux et en quatre rangées; grossis 3 fois. 

8. Sepiadarium Koch Stp. 2. Les quatre bras du même côté, également grossis 3 fois. 

10. 

dire 

18. 

19. 

20. 

. La bouche, les lèvres et les racines des bras d'une femelle du Japon, du musée de Stockholm. 

La figure montre comment les spermatophores sont déposés sur la face interne de la membrane 

buccale; on en voit aussi des traces entre les racines du 2e et du 3e bras et sur le lobe ventral pen- 

dant de la lèvre. 

Coupe de l’infundibulum, pour montrer l'existence et la forme de la valvule chez les femelles (Q) (10°) 

et son absence chez les males (&) (10” et 10. 

Les Fig. 11—20 se rapportent au nouveau genre: Idiosepius 

. Idiosepius pygmaeus Stp. ©, vue du côté dorsal; grossie 3 fois. 

. La même, vue du côté ventral avec le manteau ouvert, pour montrer les glandes nidamentales gonflees, 

les fossettes sur les côtés de l'infundibulum et les mamelons sur la face interne du manteau. Les 

deux bras ventraux sont forts et ont‘la même grosseur. Grossissement de 3 fois. 

. Idiosepius pygmeus. &, vu du côté dorsal; grossi 3 fois. 
. Le même vu du côté ventral; bras gauche ventral mince, bras droit fort et gros, tous les deux 

avec les ailes latérales repliées. Grossis 3 fois. 

. Idiosepius pygmeus Q, avec quelques spermatophores fixes exceptionnellement a la surface inférieure 

de la tete, dans le sillon median qui conduit å leur place normale sur le lobe ventral de la membrane 

buccale. Grossissement de 3 fois. 

. Idiosepius pygmeus. Q. Autre exemplaire vu d'en haut, montrant le depöt serré des spermatophores 

sur la partie ventrale prolongée de la membrane buccale, l'armature des bras avec deux rangées 

de cupules et les gaines des tentacules. Grossissement de 6 fois. 

Idiosepius pygmeus. Ss représenté de la méme maniére et également grossi 6 fois: il montre la gros- 

seur inégale des bras ventraux et leur manque presque total de cupules; ailes laté- 

rales repliées. 

Ailes du bras gauche, vues de dehors et grossies 10 fois. 

Ailes correspondantes du bras droit, vues de dehors avec le méme grossissement; le bras est coupé 

à la racine 

Massue des tentacules, grossie 20 fois. 



Cerceau tendineux interne de l'Idiosepius, vu du côté dorsal, 21‘, et du côté droit, 21”; (a) fossettes 

de l'infundibulum; (6) retractor infundibuli de droite; (c) bourse du noir en forme de lentille; (d) ten- 

don du diaphragme. 

. Extremite postérieure de l'Idiosepius, avec l'impression entre les petites nageoires, vue du dos 

. Extremite postérieure d'une Spirula, vue de derriere; (f) les petites nageoires semi-lunaires; (g) tout 

le grand disque en forme de coussin, avec sa cavité qui au centre contient un pore. 

24—26. Bordure calcaire interne, ayant en arrière la forme d’un cerceau entourant les loculaments spon- 

gieux chez une Sepia brevimana Stp.; 24, ses couches parallèles vues de la face ventrale et complete- 

ment degagees d'un côté de la lame dorsale; 25, les mêmes vues de la face dorsale, de la même 

grandeur; 26, cerceau dans son ensemble, dégagé de la croûte calcaire supérieure (a), de la lame 

cornée de l'osselet et du rostre terminal. 

(Note additionnelle ad pag. 238.) 

Le Loligo brevis de Blainv. est pour moi le type d'un genre à part: Zolliguncula. Parmi les espèces connues du 

genre Loligo Zmk., cette espèce, si bien caractérisée par ses nageoires épaisses, larges et très 

courtes, formant dans leur ensemble un ovale transverse, est la seule dont les femelles reçoivent les 

spermatophores sur la paroi intérieure du manteau, à côté de la branchie gauche. 

Le male du Loligo brevis, ainsi que celui du Loligo brevipinna Les, si ce dernier est réellement 

une espèce distincte, ne m'étant pas connu, la place systématique du genre nouveau est pour moi 

encore un peu douteuse. 

J. 8. 



Nogle Undersogelser 

over 

Stormen over Nord- og Mellem-Europa 
af 12: — 14% November 1872 

og over den derved fremkaldte 

Vandflod i Ostersoen 

af 

Professor, Dr. A. Colding. 
Stadsingenieur i Kjobenhavn. 

Med 23 Planer og Kort. 

Udgivet med Understottelse af Indenrigsministeriet. 

Avec un résumé en francais. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidenskabelig og mathematisk Afd. I. 4. 
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Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri. 
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Da der i sin Tid til Regjeringen var indgivet et Andragende fra Grosserer A. W. 

Andersen af Kjøbenhavn om Koncession for et Aktieselskab paa at udvide Kjøbenhavns 

Havn imod Syd ved Anleg af et Havnebassin, Uddybning af et Skibslob langs igjennem 

Kallebodstrand ud til Kjogebugt samt Opfyldning og Landdannelse af en Deel af det der- 

verende flade Vand, blev jeg i Embeds Medfor opfordret af Kjobenhavns Magistrat til at 

afgive Betenkning over dette Andragende, navnlig med Hensyn til Spildevandsaflobene fra 

Kjøbenhavn og Omgivelser til Havnen. 

Ved denne Sags Behandling var der blandt Andet opstaaet Spørgsmaal om, hvilke 

forandrede Strømforhold i Kjøbenhavns Havn bemeldte Plans Udførelse vilde foranledige paa 

Grund af den paatænkte betydelige Indsnævring af Vandløbet gjennem Kallebodstrand, og 

særligt, om ikke de nye Anlæg vilde udøve en skadelig Indflydelse paa Reenheden af Vandet 

i Kjøbenhavns Havn ved til daglig Brug at formindske de Vandmængder, som hidtil have 

strømmet frem gjennem Havnen over de flade, men udstrakte Grunde i Kallebodstrand — 

en Indflydelse, som man maatte have stor Betænkelighed ved at tillade, fordi saadant vilde 

kunne indvirke skadeligt paa Sundhedstilstanden i Staden. 

Tvende modsatte Anskuelser om Aarsagerne til Strømforholdene i Havnen bleve 

den Gang fra forskjellige Sider gjorte gjældende, og da Anskuelserne vare diametralt mod- 

satte, førte de naturligvis ogsaa til ganske modsatte Antagelser om Anlæggenes Indflydelse 

paa Strømforholdene i Kjøbenhavns Havn. 

Paa den ene Side gik man nemlig ud fra, at naar man indskrænker Strømløbets 

Brede i Kallebodstrand, saa bliver Folgen den, at Vandstanden ved Indlobet vil indstille sig 

saa meget højere, at Vandet kan faa det Fald, som er fornødent, for at den bestemte 

Vandmængde, der i alle Tilfælde skal passere gjennem Havnen, — det være sig fra Syd 

eller fra Nord, — kan passere igjennem denne, og i saa Tilfælde vilde det paatænkte 

Anlæg Syd for Kjøbenhavns Havn derfor ingen mærkelig Indflydelse udøve paa Vandets 

Reenhed i samme. 

Paa den anden Side forudsattes det derimod, at den Kraft, som driver Vandet 

gjennem Kallebodstrand og Kjøbenhavns Havn kun i en ganske uvæsentlig Grad afhænger 

32" 
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af, om Vandet i Kallebodstrand har et mere eller mindre frit Aflob, hvoraf da ligefrem 

følger, at en Indskrenkning af det nuværende Stromprofil i Kallebodstrand vil formindske 

Vandforingen gjennem Kjøbenhavns Havn. 

Da begge disse Anskuelser stode lige overfor hinanden uden at det med Bestemthed 

kunde afgjøres, hvad der var det Rigtige, eftersom de afgjørende Forsøg manglede, var det 

ikke muligt for mig uden videre at udtale nogen sikker Dom om Anlægets Indflydelse paa 

Kjøbenhavns Havn, og for at komme til Klarhed i Sagen, fandt jeg det derfor nødvendigt at 

undersøge de forhaandenværende Strømforhold i Havnen og de Aarsager, som fremkalde 

disse Forhold, før jeg kunde afgive den forlangte Erklæring til Magistraten. 

Jeg besluttede mig altsaa til at lade foretage en Række af lagttagelser over de ved 

Vindens Virkning frembragte Vandbevægelser i Kjøbenhavns Havn og i de samme omgivende 

Farvande, og de Resultater, jeg ved disse Undersøgelser erholdt, vare i høj Grad oplysende 

og syntes mig fuldkommen tilstrækkelige til at afgjøre, hvilken Indflydelse det paatænkte 

Havneanlæg vilde faae paa Vandbevægelsen i Kjøbenhavns Havn. Jeg har derfor troet det 

hensigtsmæssigst, forinden jeg gaaer over til at fremstille Resultaterne af mine Undersøgelser 

over Stormen og Vandfloden af 13de November 1872, at indlede disse Undersøgelser med 

at give en kort Oversigt over de Resultater, hvortil jeg den Gang kom, og jeg betænker 

mig saa meget mindre derpaa, som det netop var det Syn paa Strømningsforholdene, som 

hine Undersøgelser gave mig, der har givet mig Lyst og Mod til nærmere at studere det 

langt mere storartede Naturfænomen af lignende Art, som Stormen og Vandfloden den 13de 

November 1872 frembød, for gjennem en grundig Behandling af alle derover gjorte lagt- 

tagelser muligvis at komme til Erkjendelse af, hvad der var Aarsag til denne overordent- 

lige Naturbegivenheds Fremkomst. 

I Henhold til min Betænkning til Kjøbenhavns Magistrat af 12te November 1858 

skal jeg med Hensyn til Undersogelserne i Anledning af den saakaldte Andersen’ske Plan 

bemerke Folgende: 

De udførte Observationer bleve anstillede tre Gange daglig — Kl. 7 Formiddag, Kl. 12 

Middag og Kl. 5 Aften — paa folgende Steder: 1) ved Trekroners Ostside, 2) ved Nyholms 

Bom nord for Kjobenhavns Havn, 3) ved Gammelholm, 4) ved Langebro i Kjobenhavns 

Havn, 5) ved Gasverket, 6) ved Strandegaard, 7) ved Hundinge Strand Syd for Havnen 

paa den sjællandske Kyst, 8) ved Kongelunden paa Amagers Vestkyst, samt 9) ved Dragør 

paa Amagers Østkyst. 

For alle de observerede Vandstandshøjder blev Dagligt Vande i Kjøbenhavns Havn 

taget som Nulpunkt, og alle Vandhøjder over dette Nulpunkt betegnede som positive, 

medens Vandhøjder under samme ere betegnede som negative. 

Strømhastighederne observeredes med særlig Nøjagtighed ved Gammelholm, ved 

Strandegaard og ved Dragør. 
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Stromretningen iagltoges paa alle Stationer undtagen ved Trekroner og Gasværket, 

og Vindens Styrke og Retning observeredes ved Nyholms Vagt. 

Resultaterne af de udførte Observationer, som alle anstilledes i Tiden fra 18de Oktober 

til {ste November 1858, findes angivne i den omstaaende Tabel I. 

For at anskueliggjore de saaledes observerede Stromforhold, fremstillede jeg i sin 

Tid hver enkelt Rekke af Forsog ved en grafisk Figur, hvori Afstandene mellem de for- 

skjellige Observationssteder bleve afsatte som Abscisser med Vandspejlshojderne over daglig 

Vande som Ordinater. En saadan fuldstendig Fremstilling af samtlige Observationer er let 

at udføre ved Hjælp af den angivne Tabel, men det vil formentlig her vere tilstrækkeligt 

blot at anvende denne Fremstillingsmaade paa nogle af de mest betegnende Vandstands- 

og Stromningsforhold, og disse enkelte Fremstillinger findes saaledes tilligemed et Situations- 

kort over Terrainet angivne paa Plan I. Til nermere Forstaaelse af bemeldte grafiske 

Fremstillingsmaade skal her bemerkes: 

Paa en horizontal Linie, der fremstiller «dagligt Vande» i Stranden, har jeg (see 

Plan I) angivet alle Observationsstederne paa Sjellandssiden, fra Hundinge til Trekroner, 

proportional med deres indbyrdes Afstande, og som Ordinater for disse Punkter afsat de for 

disse observerede Vandhojder. Disse Vandhojder ere derpaa forbundne med en jevn krum 

Linie, som saaledes angiver det ved Observationerne bestemte Vandspejl langs den sjellandske 

Kyst. Paa lignende Maade har jeg paa Plan I angivet Vandspejlets Beliggenhed fra Told- 

boden til Kongelunden paa Amagers Vestside, samt fra Trekroner til Dragor paa Amagers 

Ostside. De paa de forskjellige Steder observerede Stromretninger ere paa Planen angivne 

ved Pile. 

Ved en Betragtning af Resultaterne af de anstillede Forsøg og navnlig ved Betragt- 

ning af Forsøgene den 19de Oktober, som ere udførte under en 2-rebet Merssejls-Kuling af 

Ost med c. 45 Fods Vindhastighed (see herom nermere S. 262), seer man, at medens Vand- 

standen i Øresund ved denne Vind, der virkede lodret paa Sundets Retning, stod fra 9” 

over dagligt Vande ved Dragor til 4” under dagligt Vande ved Trekroner, saa stod Vand- 

standen i Kjogebugt fra Amager henimod Sjælland opstemmet desto højere over dagligt Vande, 

jo mere man nermede sig til den sjellandske Kyst, hvor Vandspejlet stod omtrent 3 Fod 

højere end ved Toldboden, og det bemærkes fremdeles, at under disse Forhold bevægede 

der sig en meget stærk Strom fra Syd til Nord gjennem Øresund baade Ost og Vest for 

Amager med Hastigheder henholdsvis — c. 41/2 og 2*/2 Fod pr. Secund. 

Betragte vi dernæst Forsøgene den 29de og 30te Oktober, da Vinden var Nord- 

Nord-Ost og ligeledes 2-rebet Merssejls-Kuling, saa findes det, at ogsaa denne ostlige Vind 

frembragte en sterk Opstemning i Kjogebugt imod Land; men det viser sig tillige, at ved 

denne Vind var Opstemningens Hojdepunkt mod Sjellands Kyst rykket sydligere i Kjoge- 

bugt end i det foregaaende Tilfælde, samt at den nordligere Vind fremkaldte en Opstemning 
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Tabel T. Observationer over Vind- og Strom-Forholdene 

Vandstands - Højden o. d. V. er 
u 

1858. Klokkeslet Vindens | Trekroner. | Toldboden. | Gammelholm, | Langebro, Gasværket, || 
for | i | oy / : Styrke | ; Vandstand. Vandstand. Vandstand. 2 

Oktober. | Observationerne, | Retning. (Kuling). | Vandstand. Stromretning. | Stromrelning. Stromrelning Vandstand. 

Il Il | 7 

5 33) 
| 7 Form. V. Bramsejls { abe ie g | 

: i 0 0 = ia — 1a 12 Midd N.V. | laber Bramsejls | / | 
181° au: | \ sydgaaende | nordgaaende | nordgaaende 

1/, 1 

| 5 Efterm. |N.V.t.N. | laber Bramsejls | { u Ra pe 2 ee +2 
| | gaaen ga | nordgaaende 

| “ | | An 
7 Form. | O.N.O Mersseljs \ ss zu : = 2 | at JE 548 

| | nordgaaende | nordgaaende | nordgaaende 

É yl — 4 — 3 —5 — 1 12 Midd 0. | 2-rebet Merssejls | $ | 2 
19% wipes | we | \ sydgaaende | nordgaaende | nordgaaende 

| | — 923) Cl = 2 
5 Efterm. | O0. rebet Merssejls f u le 2 as 3 

| \ sydgaaende | nordgaaende | nordgaaende 

= le — — Y al 

7 Form. 0. stiv Bramsejls | f 12 1 3 Is “2 
I \ nordgaaende | nordgaaende | nordgaaende 

| 
— — Uy. — 

20% 12 Middag S.0. Merssejls ea we au + ” 
| \ nordgaaende | nordgaaende | nordgaaende | 

5 Efterm. | 0.8.0 Merssejle | 0 |e) one N a mol TED 
\ nordgaaende | nordgaaende | nordgaaende 

= à | — 1h — 1 + 1, + 1s +5 
7 Form. 17720: Bramsejl f i i 

| | re \ nordgaaende | nordgaaende | nordgaaende 

: | | 0 —1 — 2! — 1 +1 à 12 Middag | 0.N.0. lab f 
ale [0788 NO au IN nordgaaende | nordgaaende | nordgaaende 

Bi) = Il, 
5 Efterm. N.O. Bramsejls | JTE ie ml 4 +3 

\ nordgaaende | nordgaaende | nordgaaende 

7 Form N.V laber | oar a 720 pee | = 
1 « \ nordgaaende | sydgaaende | nordgaaende | 

29 ea il, 
2210 12 Middag | N.N.V laber fr age v as 2 + 

| \ sydgaaende | nordgaaende | nordgaaende 

| 1 + 3, = hy ln SE il 
5 Efterm. | S.v. nz | 

um Liber | \ sydgaaende | sydgaaende | nordgaaende | 

Il 1 I 

7 Form. stille stille | an a a5 a pea oe 3 
\ sydgaaende | sydgaaende | nordgaaende 

230 12 Middag SAVE stille Le m Et RER ~ 
\ nordgaaende | nordgaaende | nordgaaende ‘ 

| 19 XO) = rl = 
5 Efterm. SW: stille | J S a a =u 2 

\ nordgaaende | sydgaaende | nordgaaende | 
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saut = Robeclenden eae Stromhastigheden udtrykt i Fod pr. Sekund 
i trand. ; i > 5 S 

dia, ln: Vandstand. Vandstand. J TUE Havnen ved Kallebodstrand 

| Stromrelning. Stromreining. Stromrelning. Stromretning. Gl, Holm. | PrindsensBro.| Langebro. | Strandegaard, 

n | | | 
| | 

| CO N ot | 
| nordgaaende | sydgaaende | sydgaaende | J ? 

| +3 + 21 + 15% + 11 | 

| nordgaaende | nordgaaende | sydgaaende | nordgaaende 
| 
| | | + 13 + 21 + 14/4 als 3 | | 0,86 0,64 1,58 
| nordgaaende | sydgaaende | sydgaaende | nordgaaende | 

| + 26 + 25 + 20 am |) 2,15 1,10 2,66 
| nordgaaende | sydgaaende | nordgaaende | nordgaaende | J | ? 

+ 31 + 27 | + 22% + 12 A 2,79 | 1,55 2,66 
nordgaaende | sydgaaende | nordgaaende | nordgaaende J 2 

+ 21 + 19 + 1 alae \ 1,41 0,86 1,78 
nordgaaende | sydgaaende | nordgaaende | nordgaaende j 4 

+ 15 ar ud + 10% +3 \ 1,75 1,04 2,23 
nordgaaende | sydgaaende | nordgaaende | nordgaaende | J ? i 

+19 + 15 + 119 ne ns 0,96 2,06 nordgaaende | sydgaaende | nordgaaende | nordgaaende | J ; 

+ 8! ae il + 8% Lo IN 0,79 0,43 1,07 svag 
nordgaaende | sydgaaende | sydgaaende | nordgaaende J 

He 12 be ee ne | \ 0,72 0,37 0,86 svag 
sydgaaende | sydgaaende sydgaaende nordgaaende s 

ar 612 + 7 + 58/4 + 4 | \ 0,71 0,30 1,07 svag 

nordgaaende | sydgaaende sydgaaende | nordgaaende | f 

+4 +9 + 4h ar IV Os 0,19 0,42 svag 
nordgaaende | sydgaaende sydgaaende | nordgaaende || J 

1 | 

aie u ate 1 0 | \ svag svag | 0,33 svag 
nordgaaende | nordgaaende ingen nordgaaende | J | 

+1 +3 +1 au N obs svag 
nordgaaende | nordgaaende ingen nordgaaende | J 3 

| | 
+ PR = 5 u 23/5 + 11/2 | \ svag svag svag svag 

Sydgaaende | nordgaaende | nordgaaende | nordgaaende | J 

+2 + 5 — 1/4 — 1 | \ 0,30 0,26 0,62 0 

stille nordgaaende | nordgaaende | nordgaaende J 

0 +3 + 3 Ze AUDE 0,7 0 
stille nordgaaende nordgaaende | J 

1 Oresund 
ved Fyrskibet 

Drogden. 
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1858. 

Oktober, 

EN 
| 

. | 
| 

ee 
| 
a 
| 
| 
| 

sl 
| 

Observationerne, 

12 

or 

12 

12 

5 

12 

Klokkeslet 

for 

Form 

Middag 

Efterm. 

Form. 

Middag 

Efterm. 

Form. 

Middag 

Efterm. 

Form. 

Middag 

Efterm. 

Form. 

Middag 

Efterm. 

Form. 

Middag 

Efterm. 

Observationer over Vind- og Strom-Forhold 

Vindens 

Retning. 

N. 0. 

N.V. 

V.N.V. 

stille 

Save 

stille 

stille 

l'ADEME 

SAVE 

N. N. 0. 

Styrke 

(Kuling), 

laber 

laber 

laber 

laber 

laber Bramsejls 

stille 

nesten stille 

stille 

stille 

laber 

laber 

Bramsejls 

Merssejls 

2-rebet Merssejls 

laber Bramsejls | 

2-rebet Merssejls| 

— nn 

+ 

laber Bramsejls | 

laber Bramsejls | 
i u ti 

+ - — 

Trekroner. 

Vandstand. 

u u u 

+ „> 

sn ar mn, 

+ 10% 
Or un 

+ a 

Toldboden. 

Vandstand. 

Stromrelning. 

+ l'A 
nordgaaende | 

0 

nordgaaende 

— l' 

nordgaaende 

+ 3% 
sydgaaende 

+4 

sydgaaende 

— 2 

sydgaaende 

+3 
nordgaaende 

+1 

nordgaaende 

— 51/2 

nordgaaende 

— 4 

nordgaaende 

+1 

sydgaaende 

— 4a 

nordgaaende 

+ 61/2 
sydgaaende 

+ 14 

sydgaaende 

+ 12 
sydgaaende 

0 

sydgaaende 

+9 

sydgaaende 

+ 13 

sydgaaende 

Gammelholm, 

Vandstand. 

Stromrelning. 

+1 

sydgaaende 

= 19% 
nordgaaende 

— 15}, 

nordgaaende 

+ 31/1 
sydgaaende 

+ 3/4 
sydgaaende 

— 21/2 

sydgaaende 

+ 1 

nordgaaende 

+1 

nordgaaende 

— 7 

nordgaaende 

— 3 

sydgaaende 

ape 
sydgaaende 

— 5/4 

sydgaaende 

+ 51/4 

sydgaaende 

+ 12 

sydgaaende 

+ 10'/2 

sydgaaende 

— 31/4 
sydgaaende 

+ 5° 
sydgaaende 

+ 11 

sydgaaende 

Langebro. 

Vandstand. 

Stromrelning. 

AA 

nordgaaende 

— 1 

nordgaaende 

— 21/ 

nordgaaende 

+ 25/4 
sydgaaende 

+ 3'/2 

sydgaaende 

—3 

sydgaaende 

+1 

nordgaaende 

+ 2 

nordgaaende 

— 51a 

nordgaaende 

— 31a 
sydgaaende 

+ 3/, 

sydgaaende 

— 51/2 

sydgaaende 

+ 25/4 

sydgaaende 

+ 8% 

sydgaaende 

+ 91/4 
sydgaaende 

— 2/4 
sydgaaende 

+ 15s 
sydgaaende 

+ 7/2 

sydgaaende 

i ii 

Gasværk | 
| 

Vandstand. 
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IE 

| aan. ae brenParandens |i Draser, Strombastigheden udtrykt i Fod pr. Secund 

| Vandstand. | Vandstand. Vandstand, Vandstand. à Havnen ved r Kadetadetcans an 

| Siranrelning. Stromreloing. Stromrelning. Stromrelaing. Gl. Holm. | Prindsens Bro.) Langebro, | Strandegaard, | Drogden. 

+4 8 + 2%): are \ 0,26 0,33 0 1,19 
stille nordgaaende | sydgaaende | nordgaaende J Kr ? ? 

| +2 nn Nee cigs Se VU svag 0,27 0 | 1,67 
stille nordgaaende | sydgaaende? | nordgaaende J > ? 2 

93 

| nie a ns Ma oe one 1e Im 

| a 93) | 

ie nis u | SHE Be j Im Oe vs AE Le 

= = — Oy || 21) 
FE. ERR He | EN Oy QE M ME ie 

— — st | — 

ana TA må | re } oe US Que Byes PE 

0 | oo a Nue IM vo we wee Ost 

FE ae aie | ASR aes } 2 DA: 190 Roe | 2e 

nn. BE nic Be | aber ee j BE ge SE | 288 

= ou FE alm, 

| oe anne + | ee oz = ge cH ape 
mee; 

as en N a De oe os fie 
ete 34 ee: sin 

| boa ihn | a rs } eure 03e 288 

| "KOR ee ns | mete j 503 0,37 Le VÆ oes 

DER En Fr re | ' pe vel NE a ons 
— 9 3 ayy. 

en. ii ARE a ee } ee 0,54 DS 0 2 

FE eee lie } os oe Oe 

RER eae en PARA j ee u es gs NES 

00 ei in us, } Est m a ee ay 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Rekke, naturvidensk. og math, Afd. I. 4. 33 
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Observationer over Vind- og Strom-Forholdene i | 

10 

| Zz 

Klokkeslet Vindens Trekroner, | Toldboden. | Gammelholm. Langebro. Gasværket. 

1858. for | | Styrke | é Vandstand. Vandstand. Vandstand. | 

Observationerne, | Retning. (Kuling). | Vandstand, Stromreloing. |  Stromretning, |  Stromretoing. Vandstand. Å 

— — 
Oktober, | | | i 

| a 1 2 1), 
7 Form. N.O.t.N. | 2-rebet Merssejls | ee | F AE a na + 22 

| \ | sydgaaende | sydgaaende | nordgaaende 

Igel m as + 10%, + 12 2 Middag | N.O. Merssejls | 
30" AB Middag, | En | \ nordgaaende | nordgaaende | nordgaaende | 

| 9 € 1! 

5 Efterm. | N.t.V Bramsejls gk ups a ap ap | a 
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af Vandspejlet i hele Øresund fra Nord til Syd saaledes, at det ved Toldboden fik en Højde 

af c. 21“ 0. d. V., hvilket igjen foranledigede, at der gjennem Drogden, Flinterenden m. m. 

kun viste sig en forholdsvis svag Strøm løbende imod Nord, medens der igjennem Kallebod- 

strand og Kjøbenhavns Havn vedblivende løb en henholdsvis temmelig stærk Strøm Nord 

hen, paa Grund af den store Opstemning af Vandet i Kjøgebugt. 

Betragte vi endelig de Strømforhold, som opstaa ved vestlige Vinde, og særligt 

Forsøgene af 28de Oktober, som bleve udførte under en Bramsejls Kuling af V.N.V., saa 

bliver det indlysende, at vestlige Vinde give Højvande i Øresund og Lavvande i Kjøgebugt, 

saaledes at Vandspejlet faaer lavest Stand ved Sjællands Kyst og derfra stiger i Højde 

mere og mere i Vindens Retning; g; men det viser sig tillige baade af Vandspejlsfaldet, som 

gaaer fra Nord til Syd, og af de observerede Stromhastigheder, at under vest- nordvestlige 

Vinde løber der en betydelig sydgaaende Strøm langs igjennem Øresund, Drogden, Flinte- 

renden, derunder Kjøbenhavns Havn og Kallebodstrand indbefattet. 



11 

Kjøbenhavns Havn og Kallebodstrand m. m. ( fortsat). 

| Stromhastigheden udtrykt i Fod pr, Sekund Hundinge | 
Strandegaard, Kongelunden, Drager. EB Me WA 

= Strand. | | 3 | 
3 A | i Havnen ved Kallebodstrand | i Øresund 

Vandstand Vandstand. | Vandstand. Vandstand. | er ea TEEN are ved Ryrskibet 

Stromretning. Stromretning, | Stremretning. | Stromretning. | 61. Holm, | Prindsens Bro. Langebro. Strandegaard, Drogden, 

; 1 | | | 
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| Le 
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| (> 
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| | | 
| | | n | 
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— À} —.# le | 2 
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+5 +5 | | \ 0,35 svag svag 0 1,19 
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= 9 | | 

ne ‘ pe |V 0 0,51 1,07 0,68 
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(Met 8 | I \ 1,48 0,77 1,78 
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| + 2 | | 

Naar man nu efterhaanden med Opmærksomhed betragter alle de Forhold, som 

saaledes viste sig ved vore Kyster under de anstillede Iagttagelser, saa bliver det herved 

tydeligt, at baade Vindens drivende Kraft og Strømmens levende Kraft saa vel som Vand- 

spejlsfaldet have samvirket til Dannelsen af de observerede Vandspejlsformer og Havstrøm- 

ninger; og seer man nøje til paa alle Enkelthederne ved Vandbevægelserne, vil man snart 

finde, hvorledes alle de enkelte Phænomener staa i indbyrdes Forbindelse med hinanden, saa 

det Hele tilsidst smelter sammen i et klart og gjennemskueligt Billede, der viser os hele 

Sammenvirkningen mellem de forskjellige Aarsager saaledes, at man faaer Syn paa, baade 

hvorfra de iagttagne Phænomener stamme, hvilke de Kræfter ere, som have fremkaldt dem, 

samt hvorfor Phænomenerne netop maa vise sig saaledes, som vi se dem for vore Øjne. 

Til Belysning heraf skal jeg her i korte Træk forsøge at skildre, hvad hiin foreløbige 

Række af Undersøgelser allerede har været i Stand til at oplyse os om. 

Hvis Vinden ingen Indflydelse udøvede paa Vandet i Stranden, saa vilde hele 

33° 



254 
12 

Østersøens Vandspejl tillige med Vandspejlet af vore nærmeste Farvande meget ner danne 

en horizontal Flade, skjendt det stadige Tillob af Vand fra de store Floder, som have 

Afløb til Østersøen, maatte foranledige en saadan ringe Opstemning i Østersøen, at en 

continuerlig Strom af Vand maatte bevege sig ud gjennem Sundet og Belterne til Kattegatiet 

og Nordsøen. Vindens Virkning forandrer imidlertid Forholdet aldeles, som vi have seet af 

de nys omtalte Observationer. 

De vestlige Vinde føre Østersøens Vande over imod de russiske Kyster og frem- 

bringe der betydelige Opstemninger over dagligt Vande samtidigt med, at Vandspejlet sænker 

sig forholdsvis i Østersøens vestlige Deel ganske paa samme Maade, som Forsøgene i Kalle- 

bodstrand have viist. Sænker Vandspejlet sig nemlig i Østersøens vestlige Deel og ved de 

danske Øer formedelst en vestlig Vind, saa sænker det sig samtidigt i Kjøgebugt, og en 

Efterfyldning Nord fra igjennem Øresund vil da foregaa deels igjennem Drogden og Flinte- 

renden paa Amagers Østside, og deels igjennem Kjøbenhavns Havn og Kallebodstrand til 

Kjøgebugt. 

De østlige Vinde have den modsatte Virkning: Vandspejlet hæver sig ved ‘de danske 

Kyster og sænker sig ved de russiske. Med østlig Vind drives Østersøens Vand frem 

Sønden om Sverrig imod Sjællands Kyst, og en Deel af denne Vandmasse finder Afløb imod 

Nord igjennem Drogden og Flinterenden til Øresund, medens en anden Deel af Østersøens 

Vand trænger ind i Kjøgebugt og finder derfra Afløb Nord hen, deels Sønden om Amager 

til Drogden og deels gjennem Kallebodstrand og Kjøbenhavns Havn til Sundet. 

Hvad nu særligt Kallebodstrands Vandbevægelser angaar, da forekommer der, som 

antydet, to væsentlig forskjellige Hoved-Vand-Bevægelser: 

a. Et Højvande med østlig Vind og nordgaaende Strøm (Sønden 

Strøm) og 

b. Et Lavvande med vestlig Vind og sydgaaende Strøm (Norden 

Strøm). 

a. Hejvandet. 

Ved østlig Vind føres Vandet i Kattegattet bort gjennem Skagerrak ud i Nordsøen ; 

Vandstanden i Kattegattet synker altsaa, og da Vandet i Kattegattet ved denne Vind i det 

Hele føres bort fra den svenske Kyst og over imod den danske, saa opstaar der en Sænk- 

ning af Vandstanden ved Helsingør, og dermed er altsaa en Betingelse for en nordgaaende 

Strom gjennem Øresund tilvejebragt. Men naar den østlige Vind udstrekker sig over 

Ostersoen, saa opstemmer den tillige Vandet i Ostersoen fra de russiske Kyster deels op 

imod Sverrig og deels Sonden om Sverrig op imod de danske Kyster og fremkalder et Hoj- 

vande Syd for Øresund; ved de forenede Virkninger af det nævnte Lavvand ved Helsingør 

og Hojvandet ved Falsterbo vil der fremkaldes en forholdsvis betydelig nordgaaende Strom 
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gjennem Øresund. En Deel af den derved fremkaldte Strøm gaaer ind i Kjøgebugt og tørner, 

bestandig paaskyndet af Vinden, op imod Nordvestkysten af Bugten; paa Grund af den 

levende Kraft, som Vandet medbringer, kan dette ikke støde imod den flade sjællandske 

Kyst uden at fremkalde en tilsvarende Hævning af Vandfladen, der bliver størst, hvor 

Strømmen er stærkest. Fra Højdepunktet af den saaledes opstemmede Vandflade vil der 

foregaa en Deling af Strømmen, naar Vindens Retning ikke forhindrer det, navnlig i en 

sydgaaende og i en nordgaaende Strøm, saaledes som de anstillede Observationer vise. 

Den sydgaaende Strøm, som udgaaer fra den mod Land opstuvede Vandmasses Højdepunkt, 

vil naturligvis bevæge sig langs Kysten ned imod Kjøge, medens den nordgaaende 

Strøm sees at bevæge sig paa lignende Maade rundt langs Kjøgebugts Nordgrændse, indtil 

den Syd for Amager udtømmer sig i Øresund ved Dragør, for saa vidt det ikke paa 

Vejen finder Afløb Nord hen over den flade Kallebodstrand og gjennem Kjøbenhavns Havn 

til Øresund. 

Den Vandmængde, som saaledes strømmer mod Nord igjennem Kallebodstrand og 

Kjøbenhavns Havn til Øresund er i Reglen altid ubetydelig i Sammenligning med den 

Vandmasse, som passerer Østen om Amager gjennem Drogden og Flinterenden; netop 

derfor stiller ogsaa Vandet sig ved stærk Østen Vind saa betydeligt højere i Kallebodstrand 

end ved Dragør. Stromprofilet mellem Amager og Sverrig, ‘'/1 Mil Nord for Fyrskibet 

Drogden, kan anslaas til en samlet Brede af omtrent 50000 Fod med en Dybde af c. 22 Fod, 

og Strømprofilet Øst for Amager kan derefter anslaas at være c. 200 Gange større end 

Strømprofilet i Kjøbenhavns Havn; men da dertil kommer, at Strømhastigheden ved 

Drogden sees at være omtrent dobbelt saa stor som Strømhastigheden i Kjøbenhavns 

Havn, saa kan man sikkert regne, at der i Almindelighed. strømmer 300 til 400 Gange saa 

stor en Vandmengde gjennem selve Øresund mellem Sverrig og Amager som igjennem 

Kallebodstrand. 

Af det Udviklede fremgaar altsaa, at ved «Højvande i Kallebodstrand», som indtræder 

ved østlig Vind og nordgaaende Strøm, er den Vandmængde, som gjennemstrømmer Kjø- 

benhavns Havn, altid en forsvindende lille Størrelse imod Hovedstrømmen, som løber Nord 

hen imellem Sverrig og Amager, og som en Følge deraf vilde Vandspejlsfaldet fra Kjøge- 

bugt til Toldboden ikke forandres i nogen mærkelig Grad ved fuldstændig at lukke for 

Afløbet gjennem Kjøbenhavns Havn. 

b. Lavvandet. 

Ved vestlig Vind fores Vandet fra Nordsoen gjennem Skagerrak ind i Kattegattet, 

og i dette drives det tillige af Vinden fra den jydske Kyst over imod Sverrig; der opstaar 

altsaa en Hævning af Vandspejlet ved Helsingør, og denne Hævning vil foranledige en syd- 

gaaende Strom gjennem Øresund. Samtidigt hermed setter den vestlige Vind Oster- 
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søens Vand over imod de russiske Kyster og sænker altsaa Vandspejlet ved de danske 

Kyster. Vandet i Kjogebugt blæser derved bort saaledes, at der ogsaa fra denne Side 

kommer Betingelser tilstede for Dannelsen af en stark sydgaaende Strom igjennem Øresund. 

Hovedmengden af det Vand, som denne Strom forer frem fra Kattegattet til Ostersoen, vil, 

som alt bemerket, bevege sig Osten om Amager, medens kun en forholdsvis lille Deel af 

Vandmassen tager Vejen gjennem Kjøbenhavns Havn. 

Ved Hjælp af de udførte Observationer kom jeg saaledes til det Resultat: At lige 

saa lidt som en fuldstændig Lukning af Kallebodstrand vil fremkalde nogen mærkelig for- 

øget Opstemning af Vandet i Kjøgebugt ved østlig Vind og nordgaaende Strøm, lige saa lidt 

vil en fuldstændig Lukning af Kallebodstrand kunne foranledige nogen mærkelig forøget 

Opstemning af Vandet i Kjøbenhavns Havn ved vestlig Vind og sydgaaende Strøm, samt 

at: naar Vindforholdene ikke forandres, saa vil den Vandmængde, som gjennemstrømmer 

Kjøbenhavns Havn, kun afhænge af det omhandlede Sejlløbs Middeldybde og Tværsnitsareal 

og voxe og aftage dermed; hermed var altsaa det dengang stillede Hovedspørgsmaal 

besvaret. 

Paa Grund af den Indsigt i Foyholdet mellem Vind- og Vandbevægelserne i Havet, 

som de nys omtalte Undersøgelser over Farvandene omkring Kjøbenhavn havde givet mig, 

tænkte jeg senere ofte paa Ønskeligheden af at faa lignende Undersøgelser satte i Gang 

efter en endnu større Maalestok, og særligt var det min Tanke at faa samtidige Observa- 

tioner anstillede her og andetsteds ved Østersøens Kyster over de der forekommende 

Vind- og Vandbevægelser for derved om muligt at komme nærmere til Kundskab om 

Vindens Indflydelse paa dette Hav og omliggende Farvande, hvor Ebbe og Flod saa at sige 

mangler, og som af denne Grund netop syntes særligt skikkede til at anstille Observationer, 

som kunne tjene til at belyse dette vigtige Forhold. Det stod mig nemlig alt dengang 

fuldkommen klart, at Resultatet af saadanne sammensvarende Observationer maatte kunne 

blive i høj Grad belærende om en Mængde Naturphænomener, hvorom vi kun have liden 

eller ingen Kjendskab, skjøndt de tydeligt nok spille en overmaade stor Rolle i Naturen. 

Andre Arbejder tiltrak sig imidlertid min udelte Opmærksomhed og optoge den 

Tid, jeg havde tilovers fra mine Embedsforretninger, saaledes at Sagen blev stillet i Bero 

indtil videre. 

Lejligheden til nærmere at undersøge Forholdet mellem Vindens Styrke og Hav- 

vandets Stand, dets Strømninger m. m. kom imidlertid af sig selv ganske uventet, men 

paa en hel anden Maade, end jeg oprindelig havde tænkt mig, nemlig ved den stærke 

Storm af 13de November 1872, og den dermed i Forbindelse staaende, i Voldsomhed hidtil 
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ukjendte Vandflod, som oversvommede en stor Deel af de danske og tydske Kyster langs 

Østersøen og medførte Dod og Odeleggelse til alle Punkter, over hvilke den brød frem 

med ustandselig Magt. 

Den ualmindelige Hastighed, hvormed Vandfloden steg, og den Odelæggelse, som 

den frembragte overalt, gav imidlertid en heldig Anledning til, at en stor Mængde Mennesker 

paa alle de hjemsøgte Punkter holdt nøje Udkig med, hvorledes Vandet steg og faldt. 

Fremdeles gav Vandflodens overordentlig hurtige Stigen, der ikke syntes at staa i Forhold 

til Stormens Magt, derhos Anledning til forskjellige Forestillinger om den sandsynlige Aarsag 

til dette skrækkelige Naturphænomen, hvis Lige Ingen havde kjendt; thi vel var Stormen 

meget stærk, men den var dog i det Hele ingenlunde haardere eller mere orkanagtig, end 

man undertiden havde havt den, idet Stormen hverken afrev 'Tagsteen af Bygninger eller 

omblæste Træer i nogen betydeligere Grad, end tidligere ofte var skeet, uden at en saadan 

Vandflod deraf havde været en Følge. Temmelig almindelig blev det derfor antaget, at 

Vandfloden til en væsentlig Deel i det Mindste havde sin Grund i en Jordrystelse, som 

sagdes at være følt paa Bornholm og som formentes at have sat Østersøens Vand i en 

saa pludselig og stærk Bevægelse, at Stormfloden deraf havde været Følgen. 

Ved Gjennemlæsningen af de første Beretninger, som Aviserne bragte om denne 

mærkelige Naturbegivenhed, førtes min Tanke tilbage til mine tidligere Iagttagelser af 

Vandbevægelserne ved Kjøbenhavn, da alt syntes mig at tyde hen paa, at Vandfloden af 

13de November 1872 ikke var Andet end en ganske usædvanlig storartet Virkning af samme 

Slags, som jeg tidligere havde havt Lejlighed til at undersøge i Farvandene omkring Kjø- 

benhavn. Der opstod da naturligt hos mig den Tanke saa hurtigt som muligt at søge 

indsamlet den store Mængde lagttagelser over Begivenhedernes Gang, som paa alle Punkter, 

hvor Stormfloden havde raset, endnu maatte antages at være i frisk Minde, for ved Hjælp 

af alle disse ganske ualmindeligt stærkt udprægede Naturphænomener og de dertil knyttede 

sørgelige Erfaringer om Stormen og Stormflodens Udvikling at søge at komme til Kundskab 

om de almindelige Love, hvorefter dette og lignende Naturphænomener udvikle sig. 

Til dette Øjemed lod jeg derfor i den Berlingske Tidende for den 19de November 

1872 indrykke en almindelig Opfordring til rundt om i Landet og navnlig langs alle vore 

Kyster at samle Oplysninger om Stormen og det derved fremkaldte Højvande, idet jeg tillige 

samtidigt henvendte mig til Indenrigsministeriet for om muligt ved Sammes Foranstaltning 

at faa indsamlet de nødvendige Oplysninger fra forskjellige Egne i Danmark. I lige 

Maade henvendte jeg mig til Udenrigsministeriet med Anmodning om ved dette Mini- 

steriums gode Hjælp saa vidt muligt ogsaa at erholde lignende Oplysninger fra Sverrig 

og Norge, Rusland og Tydskland, og jeg havde den Glæde overalt at modtage Løfter om, 

at man var villig til at hjælpe mig paa bedste Maade med Indsamlingen af de omhandlede 

Oplysninger. 
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Som en Folge heraf blev efterstaaende Opfordring trykt, og af Indenrigsministeriet 

omsendt i en Mengde Exemplarer gjennem alle Amtstuer til videre Fordeling blandt rette 

Vedkommende, som antoges bedst at kunne give de foronskede Oplysninger her i 

Landet; ved Udenrigsministeriets Foranstaltning blev tillige et passende Antal Exemplarer 

tilstillet de fremmede Regjeringer med Anmodning om videre Fordeling i det samme Ojemed. 

Min Opfordring, som yar ledsaget af et Skema til Udfyldning, var af folgende 

Indhold : 

«Gjennem en Opfordring i «Berlingske Tidende» af 19% d. M. har jeg i Alminde- 

lighed henledet danske Kystbeboeres Opmærksomhed paa det særdeles Onskelige i, al der 

samles Oplysninger paa en Mengde Punkler langs alle vore Kyster om det ved den orkan- 

aglige Storm den 13% d.M. fremkaldle Hojvande, for derved at komme til sikker Kundskab 

om den Maade, paa hvilken Vandet steg og faldt, og om den Højde, hvortil Havvandet blev 

drevet op af Vinden, saavel i Kaltegattet som i Østersøen og de mellemliggende Passager, 

nemlig: Øresund, Storebelt og Lillebelt. 

Naar saadanne Oplysninger fremkomme fra et tilstrækkeligt Antal Punkter, ikke 

blot ved de danske Kyster, men tillige ved de tydske, russiske, svenske og norske Kyster, 

— hvad jeg har Haab om vil blive foranstallet af de forskjellige Regjeringer ifølge Opfor- 

dring fra vort Udenrigsministerium — saa er det at vente, al disse Oplysninger ikke alene 

ville give os et klarl Overblik over Vandstanden i de nævnte Farvande den 13%, men tillige, 

al de ville setle os istand til at overskue den hele Række af Slrømninger, hvori Vandet 

blev drevet frem af Stormen. 

Naar derhos Oplysninger om Stormens Relning og Styrke tilvejebringes i Forening 

med Oplysningerne om Havvandels Højde, vil det forhaabentlig tydeligt fremgaae, hvilken 

mærkelig Indflydelse en saadan stærk Storm af Nordost er istand til at udøve paa Havvandet 

i disse Farvande, samt hvilke Farer baade vore egne og vore Naboers Kyster senere kunne 

blive udsatte for, naar en lignende Storm kommer fra en anden Kant, og Havet trænger 

frem mod Landstrækninger og Kyster, som denne Gang ere forblevne uskadte. 

Vor Kundskab om disse Strømningsforhold er for Tiden kun meget lille; men de 

Virkninger og de Ulykker, som derved kan fremstaa, ere, som vi have seet, saa store, at 

jeg antager, Enhver vil indrømme, at deri ligger en Opfordring baade for os og for vore 

Naboer lil at gjøre All, hvad der kan gjøres, for saa godt og saa fuldkomment som muligt 

al søge oplyst, hvorledes de faktiske Forhold have værel langs hele Østersøens og Kalle- 

galtets Bredder under denne Storm. 

I det Haab, at man fra alle Sider er enig berom, tillader jeg mig derfor særligt 

at henvende mig til — — — med Anmodning om, al De godhedsfuldt vil tage Dem af 

denne formentlig almeennyllige Sag for at søge al tilvejebringe de i det hosstaaende Skema 

nærmere angivne Oplysninger om Stormen og Havels Vandstand den 12**, 13% og 14% No- 

vember, saa nojagligt og fuldstændigt som muligt, og skulde der forøvrigt have viist sig 

særegne Forhold, som man anlager kunne tjene til yderligere Belysning af Sagen, saasom 

om Strømmens Retning, ‘vil jeg naturligvis være Dem meget forbunden, om De ogsaa vil 

lilstille mig Underretning desangaaende. » 

I Henhold til de saaledes fremsendte Opfordringer har jeg senere efterhaanden, 

saavel direkte som igjennem Indenrigsministeriet, modtaget en stor Mængde Oplysninger fra 

alle Egne af Danmark om Stormen og Havets Vandstand i de paagjældende Dage, 

og paa lige Maade har jeg, saavel fra Private som gjennem Udenrigsministeriet, modtaget 
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forskjellige serdeles verdifulde Oplysninger baade fra den kongelige svensk-norske Regjering, 

fra den kejserlige russiske Regjering og fra den kejserlige tydske Regjering, der Alle bered- 

villigt havde lovet mig at ville lade foretage Indsamling af de begjærede Oplysninger. 

Paa de af mig stillede Sporgsmaal har jeg ialt fra Ind- og Udlandet modtaget hen- 

imod 400 Besvarelser angaaende Vindens Retning, Vindens Styrke og Havets Vandstand til 

forskjellige Tider af de omhandlede tre Døgn — den 12te, 13de og 14de November 1872 — 

hvoriblandt forskjellige trykte Beretninger om Stormfloden, blandt hvilke særligt skal an- 

føres en Afhandling: «Die Sturmfluth an den Ostsee-Kiisten des Preussischen 

Staates vom 12/13 Novbr. 1872», von Baensch, königl. Geheimer Baurath im Mini- 

sterium fiir Handel etc., Berlin 1875, foruden en Samling af Generalstabens Kort over 

Danmark, der paaviser den Skade, som Vandfloden har afstedkommet, og det har stedse 

været mig en stor Glæde at se, med hvilken Interesse og Utrættelighed saa at sige alle de 

Mænd, som have fremsendt Bidrag til Belysning af dette Naturforhold, have anstrengt sig 

for at tilvejebringe det. bedst mulige Materiale for en videre Behandling af Stormfloden. 

Men uagtet det saaledes er øjensynligt, at Alle have bestræbt sig for at levere saa 

fuldstændige og paalidelige Observationer, som det har været dem muligt, er det dog en 

Selvfølge, at ikke alle de modtagne Angivelser ere lige gode, lige fuldstændige eller lige 

brugbare, hvad tydeligt nok viser sig dels ved at sammenstille de forskjellige Iagttagelser, 

som ere udførte paa et og samme Sted, dels naar man sammenligner lagttagelserne fra 

forskjellige Steder, som tilsammen udgjøre et Hele, og hvorved Loven for Variationen fra 

Sted til andet træder frem. Paa flere Steder har man desværre ikke havt noget paalideligt 

Mærke for dagligt Vande, hvorfra man kunde gaa ud ved lagttagelserne over Højvandet, og 

paa andre Steder har man formedelst Bolgeslaget ikke kunnet angive den virkelige Vand- 

standshøjde for Havet, men har maattet indskrænke sig til at notere den Højde, hvortil 

Bølgen steg, eller hvortil Vandet rullede op ad den flade Kyst o.s. v., — hvad naturligvis 

stedse giver en højere Vandstand end den virkelige. 

For saa fuldkomment som muligt at blive i Stand til at bedømme de under Storm- 

floden herskende Vind- og Vejrforhold indgav jeg fremdeles i Begyndelsen af Januar 1873 

til det danske Meteorologiske Institut et Andragende, som gik ud paa, at der i Anledning 

af Stormfloden ved Institutets gode Foranstaltning maatte gjennem samtlige Meteorologiske 

Instituter blive indsamlet og sammenstillet paa et fornødent Antal Vejrkort en saa vidt 

muligt fuldstændig Oversigt over de observerede Vejrforhold paa de forskjellige Stationer, 

og navnlig over Barometerstanden, Vindens Retning og Vindens Styrke m.m. 

svarende til forskjellige Tidspunkter af Dagene fra 12te til 14de November 1872, og i Hen- 

hold dertil har jeg senere havt den Fornojelse fra Institutet at modtage en Række af Vejr- 

kort med de forønskede Oplysninger om Vejrforholdene tre Gange dagligt, — nemlig Kl. 8 

Morgen, Kl. 2 Middag og Kl. 10 Aften, — for Tidsrummet fra 10de til 15de November. 

Vidensk. Selsk. Skr.. 6. Række, naturvidensk. og math. Afd. I. 4 34 
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Af alle disse verdifulde Oplysninger om Lufttrykkets Fordeling, Vindens 

Retning og Styrke paa det udstrakte Terrain, der strekker sig fra det sydlige Europa 

helt op til Spitsbergen og fra Amerika langt ind i det asiatiske Rusland — i Forbindelse 

med de ovrige mig tilstillede Oplysninger om Vejrforholdene — har det veret muligt at 

faa et temmelig klart Billede af de Vejrforhold, hvorunder Stormen og Vandfloden af 13de No- 

vember udviklede sig. 

For ved Hjælp af den hele Samling af Oplysninger, som jeg har modtaget over 

Vandstands- og Vejrforholdene, at tilvejebringe den bedst mulige Oversigt over disse For- 

hold for hvert enkelt Observationssted, har jeg valgt at fremstille samtlige udforte Obser- 

vationer ved Hjelp af graphiske Figurer. 

For hver enkelt Række af Observationer, som er blevet mig tilstillet over Vand- 

standshojden i Havet, har jeg konstrueret et Qvadratnæt og derpaa betragtet en af de hori- 

zontale Linier som fremstiliende dagligt Vands Højden for det betragtede Observationssted. 

Langs hen ad denne Linie, fra Venstre til Hojre, har jeg dernest afsat Time efter Time 

af den hele Storm- og Vandflodsperiode, hvori de foreliggende lagttagelser over Vandstands- 

højden ere blevne udførte. For de Tidspunkter, hvor Observationer over de stedfundne 

Vandstandshojder ere udferte, ere de observerede Hojder, udtrykte i Fod, afsatte i Figuren 

paa de til Observationstiden svarende Ordinater fra dagligt Vands Linien opad eller nedad, 

alt eftersom den observerede Vandstand i Havet var over dagligt Vande eller under dagligt 

Vande. Ved at forbinde alle de saaledes afsatte observerede Punkter i Figuren med en jevn 

krum Linie, vil det vere ganske klart, at den derved fremstillede Curve med en stor Grad 

af Sandsynlighed, der er desto storre, jo flere Observationer der ere blevne udforte paa det 

paagjældende Sted, vil kunne tjene til at bestemme ikke blot Havets Vandstand til de for- 

skjellige Observationstider, men tillige den sandsynlige Hojde, til hvilken Havet paa det 

paagjældende Sted har været opstemmet ved et hvilketsomhelst andet Tidspunkt af de tre 

Døgn (den 12te, 13de og 14de November 1872), for hvilke Observationer foreligge; den 

omhandlede krumme Linie kan derfor betragtes som fremstillende det hele Vandstandsprofil, 

som under Stormflodsperioden har passeret Observationsstedet. 

Ved at behandle samtlige mig tilstillede Observationsrekker over Vandstandsforholdene 

i Havet paa denne Maade, ere de paa Planerne II, III og IV angivne Vandstandskort frem- 

komne, idet de enkelte Observationer ere ordnede alphabetisk efter Observationsstedets 

Navn og betegnede med Numre fra I til 194. Den med Vandskravering angivne, fuldt 

optrukne Curve angiver altsaa Vandstandshojden for det paagjældende Sted over eller under 

dagligt Vande, alt eftersom det betragtede Punkt af Curven ligger over eller under den 

angivne Nul-Linie, der fremstiller dagligt Vande. 

Med Hensyn til den grafiske Fremstilling af de paa de forskjellige Observations- 

steder foretagne Lufttryksobservationer, som, udtrykte i Millimeter Qviksolvhojde, 
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findes angivne paa Planerne IV— VII, hvor de forøvrigt ere konstruerede ganske i Over- 

eensstemmelse med, hvad der ovenfor er angivet for Vandstandscurvernes Vedkommende, 

vil det fremdeles være klart, at den ved Hjælp af de paa Observationsstedet foretagne 

Iagttagelser bestemte, og paa Profilkortene angivne, Trykcurve ligeledes med en stor Grad 

af Sandsynlighed vil angive den hele Række af Lufttryksforandringer, som har fundet Sted 

paa det paagjældende Punkt i Løbet af de 3 Døgn. 

Hvad endelig den grafiske Fremstilling af Vindretningen samt Vindhastigheden 

for de forskjellige Observationspunkter angaar, og som sammen med Lufttryksobservationerne 

ere angivne paa Planerne IV—VII, er Vindens Retning paa Planerne angivet efter Verdens- 

hjørnerne ved Hjælp af smaa Pile, der flyve med Vinden, henimod det til vedkommende 

Observation svarende Punkt af Hastighedscurven, medens selve Hastighedscurven, som 

angiver Vindens Hastighed i Fod pr. Secund, for hvert enkelt Observationspunkt er kon- 

strueret ganske paa samme Maade, som Vandstands- og Lufttrykscurverne ved Hjælp af de 

paa Stedet foretagne Iagttagelser over Vindens Styrke, 

Ved Angivelserne af saavel Vindens Retning som Styrke maa det imidlertid beklages, 

at man næsten ikke paa noget Punkt har havt Midler til ligefrem at maale disse Størrelser, 

men overalt har maattet nøjes med at bestemme dem efter et Skjøn, deels efter sædvanlig 

Sømandsbrug i Henhold til den 12-delte Skala, deels efter den i Meteorologien sædvanligt 

brugte 6-delte Skala ved Hjælp af Pile, hvis Retning angiver Vindretningen, medens Antallet 

af Fjer antyde Vindstyrken. 

Da Vindstyrken gjennemgaaende er givet ved Fjerenes Antal i den 6-delte Vind- 

styrkeskala, har min første Opgave været den at bestemme Vindhastigheden i Fod pr. 

Secund, svarende til hver af disse Skaladele, og denne Opgave har jeg løst ved Hjælp 

af nogle samtidig udførte Rækker af Maalinger over Vindstyrken, foretagne med selv- 

registrerende Apparater paa forskjellige Stationer i Sverrig, og som ere blevne mig til- 

stillede gjennem det kongelige svenske Videnskabernes Akademi i Stockholm, samt ved 

Hjælp af en lignende Række Observationer, udførte med et selvregistrerende Apparat ved 

Helder i Holland, hvilke jeg har modtaget gjennem Hr. Kammerraad Reimers i Esbjerg. 

For de svenske Maalingers Vedkommende, der, som sagt, ere foretagne paa forskjellige 

Steder langs Sverrigs Kyst, og hvoriblandt jeg maa fremhæve Stationerne Örskär, Grön- 

skår, Ostergarnsholm, Olands södra Odde, Kullen, Winga og Hallo, er Vindens 

Styrke bestemt efter dens Tryk i svenske Pund pr. svensk Qvadratfod ved Hjælp af de Tryk- 

maalere, som findes beskrevne af Professor Erdmann i den af ham udgivne Afhandling: 

«Om Iakttagelser öfver vattenhöjdens och vindarnes förändringar.» Stockholm 1857. For 

de ved Helder foretagne Observationers Vedkommende ere disse angivne i Metermaal, men 

ere forøvrigt behandlede paa ganske lignende Maade, som de svenske, hvilke sidste derfor 

her alene nærmere skulle omtales. 
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Ved Sammenligningen mellem de paa de svenske Stalioner, ved de derverende 

selvskrivende Trykmaalere, under Stormen iagttagne Vindtryk med de tilsvarende meteoro- 

logiske Bestemmelser af Vindstyrken er jeg gaaet ud fra den til engelsk Maal og Vegt 

re F : Der svarende Formel: P, = 0,002288 .V2. S,, 

hvori 2, betegner Vindtrykket i Pund paa Arealet S., udtrykt i D Fod, samt hvori V, 

betegner Vindhastigheden udtrykt i Fod pr. Secund. Man har imidlertid: 

1 engelsk Pund — 1,067 svensk Pund — 0,907 dansk Pund, 

1 — Fod = 1,026 — Fod = 0,971 — Fod, 

I — OFod = 1,054 —-DFod = 0,943 — 0 Fod, 

og ved dernæst at lade Index s betegne «svensk» og Index d betegne «dansk» Maal, 

findes let, at P, = 0,00238.V.". S,, for svensk Maal og Vægt, AD 

P, = 0,00224. Va”. Su, for dansk Maal og Vægt. 

Maale vi, som Tilfældet her har været, Vindtrykket i svenske Pund samt Overfladen i svenske 

Qvadratfod, medens Vindhastigheden soges bestemt i danske Fod, saa sees let Formlen at 

kunne skrives: P, = 0.00218. V2. S 

Denne Formel, som for S;—1 kan fremstilles under folgende Form: 

Ve = 21,6.VE., 

bestemmer da Vindhastigheden svarende til de med de Erdmann’ske Trykmaalere obser- 

verede Vindtryk. 

Ved at sammenligne de ved Hjelp af denne Formel bestemte Vindhastigheder, 

udtrykte i Fod pr. Secund, med Middeltallene af de nermest omgivende Vindstyrkebestem- 

melser ved Hjælp af de meteorologiske Pile, samt efter at have faaet tilstrækkelig Bekreftelse 

paa, at Vindhastigheden kan betragtes som voxende proportionalt med Fjerenes Antal paa 

de meteorologiske Pile, kom jeg endelig til det Resultat, at endskjendt hver enkelt Vind- 

styrkeangivelse let kan afvige indtil 10 Fod pr. Secund fra den virkelige Vindhastighed, som 

svarer til den anvendte Piilbetegnelse, saa kan man dog som Middeltal af flere Bestemmelser 

i Almindelighed gjore Regning paa, at hver Fjer i den 6-delte Skala temmelig ner svarer 

til en Vindhastighed af c. 15 Fod pr. Secund, eller at 

1 Fjer, som betegner «syag Kuling», svarer til en Vindhastighed — 15 Fod pr. Sec., 

2 —, — — «frisk do. », — — — 30 — , 

no = Sty | mC ONe = _ — 45 ) 

4 — , — — «haard do. », — — = — 60 -- — , 

D —, — — «Storm», — — — = 1 = — , 

6 — , — = «Orkan», — — — — 90 — = 
og derover. 



21 263 

Det er nu ved Hjælp af denne Vindstyrke-Skala, at jeg har seet mig i Stand til 

paa Planerne IV—VII at angive Vindens omtrentlige Hastighed, udtrykt i Fod pr. Secund 

— saaledes som Tallene langs den vertikale Linie tilhøjre paa Planerne angive — for hvert 

af de observerede Tidspunkter; men jeg maa gjentage, at hver enkelt saaledes angiven 

Hastighed kun tør betragtes som svarende til den omtrentlige Vindhastighed ved det givne 

Tidspunkt, hvad man let overbeviser sig om, naar man nøjagtigt bestemmer Vindhastig- 

heden og Vindretningen til et givet Tidspunkt og derefter sammenholder Resultatet af 

Maalingerne med de samtidig udførte, ved Skjøn bestemte, Observationer af de meteorologiske 

Pile og Fjer. De skjønnede Bestemmelser ville altid baade med Hensyn til Vindens Hastighed 

og Retning vise sig usikkre. 

Med Hensyn til de her omtalte Planer I — VII skal endnu blot tilføjes, at for at 

undgaa Misforstaaelser ere Observationstiderne regnede fra Midnat til Midnat for hvert 

Døgn og, som Planerne vise, udtrykte i Timer ved Tallene fra 0 indtil 24. 

Fremdeles har der ved Bearbejdelsen af det foreliggende Materiale ved Sammen- 

ligning mellem de forskjellige Curver paa nogle Punkter viist sig, at der er indløbet enkelte 

Unøjagtigheder, Aflæsningsfejl ved Observationerne; til disse er der i Planerne II— VII 

taget Hensyn, idet her den sandsynlig rigtige Curve er indtegnet som punkteret Linie 

imellem de nærmeste Observationer. 

I Henhold til samtlige modtagne Beretninger om, hvorledes Vandstandshojderne og 

Vindforholdene have stillet sig ved alle de angivne Observationstider under Stormfloden, 

har jeg altsaa for alle de enkelte Observationssteder i Overeensstemmelse med det Foranførte 

konstrueret de paa Planerne II, Ill, IV, V, VI og VII angivne specielle Profil- Vejrkort. 

Ved Hjælp af disse Curvekort ere vi fremdeles blevne i Stand til for en hvilkensomhelst 

given Tid af de omhandlede tre Døgn at kunne konstruere Vejrkort, der ville give en samlet 

Oversigt over Havfladens Beliggenhed, Lufttrykkets Fordeling, samt over Vindens Hastig- 

hed og dens Retning hen over Jorden, saa vidt lagttagelserne gaa, saaledes som det i det 

Efterfølgende nærmere skal angives. 

For nogenlunde jevnt at kunne forfølge den hele Række af gradvise Forandringer, 

som Vejr- og Vandstandsforholdene undergik i Tidsrummet fra 12te til 14de November, 

medens Stormfloden steg til sit Højeste og derefter aftog, har jeg anseet det for hensigts- 

mæssigt paa en Række af Planer over hele Nord- og Mellem-Europa at konstruere Vejrkort 

for hver 6te Time fra den 12te November Kl. 18 (6 Eftermiddag) til den 13de November 

Kl. 24 (12 Midnat), samt dertil for større Tydeligheds Skyld endnu at tilføje et Vejrkort for 

den 13de November Kl. 14 (2 Eftermiddag), da Vandfloden omtrent havde sin højeste Stand 

i vore nærmeste Farvande, og det er disse Kort, som i Forening med et tilsvarende 

Stationskort ere fremstillede paa Planerne VIIT—XV. 
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Naar vi med Opmærksomhed betragte de saaledes fremstillede Vejrkort, der svare 

til folgende Tidspunkter, nemlig: 

1. Den 12te November 1872 Klokken 18 . . . . . . .. Plan IX 

2 — — — — — 24 (Midnat)... — X 

3. — 13de — — — CARPE ER ne — XI 

4, — — — — — 12 (Middag)... — XII 

> — — — — — ÆRES ara ee RE — XII 

6. — — — — — USER ala — XIV 

7 = = = == = 24 (Midnat)... — XV 

saa kommer man derved uden Vanskelighed til Erkjendelsen af visse merkelige Natur- 

forhold, som hav& ledsaget Stormen af 13de November. 

Ved forst at betragte det atmospheriske Lufttryk, som i alle Hovedtrek er bestemt 

ved de med Sort angivne Ligetrykslinier eller Isobarer, vil det sees, at hele Atmospheren 

den Gang befandt sig under en ganske ualmindelig stærk Ligevægtsforstyrrelse, som strakte 

sig fra Ishavet til Middelhavet og fra Atlanterhavet helt over til Siberien, og at Folgen af 

denne Ligevægtsforstyrrelse var, at den atmosphæriske Luft paa alle Punkter havde en til 

Lufttryksforskjellighederne svarende Bestrebelse til at gjenoprette den forstyrrede Ligevægt 

saa hurtigt som muligt. Men ved Siden af de overordentlig store Forstyrrelser i Atmo- 

sphæren, som Isobarerne give tilkjende, vise disse Liniers Beliggenhed tillige, at de atmo- 

sphæriske Trykforskjelligheder vare fordeelte paa en mærkelig regelmæssig og kontinuerlig 

Maade, der igjen betingede, at de store Luftstramninger, som vare en ligefrem Folge 

af de tilstedeværende Ligevegtsforstyrrelser i Atmosphæren, nødvendigvis maatte bevæge 

sig frem paa en til Trykforskjellighederne svarende jevn og regelmessig Maade i store og 

samlede Stromme. 

At ogsaa virkelig de store atmospheriske Ligevegtsforstyrrelser have fremkaldt til- 

svarende store og mægtige atmospheriske Luftstramninger, som have bevæget sig i kon- 

tinuerlige Baner hen over Jordens Overflade til Udligning af de forhaandenverende Ligevegts- 

forstyrrelser, sees tydeligt, naar vi betragte de omhandlede 7 Stykker Vejrkort med det dertil 

hørende Stationskort over Nord- og Mellem-Europa, see Planerne VII—XV. Naar vi nemlig 

feste Opmærksomheden paa, hvorledes Flugten af den store Mengde af observerede Vind- 

retninger, der ere angivne med isolerede Pile, fordeler sig omkring det hele System af 

kontinuerlige Vindflugts- eller Luftstromningslinier, som jeg har angivet med rede Linier 

paa disse Kort, saa troer jeg at maatte ansee det som udenfor al Tvivl, at disse kon- 

tinuerlige Linier meget ner kunne betragtes som Hovedstromningslinierne for de bevegede 

Luftmasser, der strømme frem til Udjevning af de store Ligevegtsforstyrrelser, — og at 

denne Anskuelse er rigtig, vil yderligere vinde i Klarhed, naar det betenkes, med hvor stor 

en Usikkerhed de enkelte Vindretninger i Virkeligheden ere bestemte, samt naar jeg tilfojer, 
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at det ved nøjagtige Undersøgelser deels ved Hjælp af Rog fra forskjellige hoje Skorstene 

og deels ved Iagttagelser over Skyernes Bevægelse har viist sig, at medens Røgen nede 

ved Jorden paa Grund af tilfeldige Standsninger stedse svinger frem og tilbage omkring 

den virkelige Vindretning, saa synes saadanne Svingninger kun lidet at forekomme i 

Skyernes Hojde. 

See vi fremdeles hen til de observerede Vindhastigheders Kontinuitet langs bemeldte 

Flugtlinier, saa viser det sig ogsaa derved tilstrekkelig tydeligt, at der fra denne Side 

heller ikke kan vere nogen Tvivl om, at de stærke Luftstromninger, som fandt Sted under 

den omhandlede Stormperiode, skyldtes de store Niveauforskjelligheder, som de forhaanden- 

verende atmospheriske Ligevegtsforstyrrelser forte med sig. Paa Grund af disse Niveau- 

forskjelligheder er nemlig Ligevægt i det betragtede Fluidum umulig, og Fluidet maa derfor 

sette sig i Stromning ganske i Overeensstemmelse med, hvad der vilde skee, hvis Fluidet 

var Vand i Stedet for Luft. Paa Grund af Tryk- eller Niveauforskjellighederne vil Fluidet 

altsaa komme i Stromning fra det hoje Lufttryk, langs ad Stromningsbaner eller Stramnings- 

linier, der have deres Udspring fra det hoje Lufttryk, hvorfra Bevegelserne sees at begynde 

som ganske svage Stramme, der saa, efterhaanden som de passere fra Niveau til Niveau, 

voxe i Storrelse og Megtighed paa Grund af Faldet, idet Strømmen bestandigt river større 

og større Luftmasser med sig. Efterhaanden som de medbragte Luftmasser nærme sig de 

lave Lufttryk, hvorhen de stræbe, ville Drivkræfterne mere og mere blive utilstrækkelige til 

at fore Luftmasserne videre fremad, og disse Masser maa derfor efterhaanden standse og 

sprede sig over de omhandlede Arealer, hvor Lufttrykket er lavest. 

For disse atmospheriske Luftstromningers Bevægelse hen over Jorden gjælder 

naturligvis de bekjendte Love, som gjælde for Stromme af flydende Legemer i Almindelighed, 

og deraf folger, at Luftens Stromningsbaner paa ethvert Punkt er bestemt ved Storrelsen 

og Retningen af de Kræfter, som paavirke de bevægede Luftmasser langs ad Strommens 

Bane, og at disse Luftstromme derhos ere desto kraftigere, jo større de drivende Krefter 

efter Banen ere, og jo storre de bevegede Luftmasser ere. 

Det er fremdeles klart, at de Modstande, som de bevegede Luftmasser mode under 

deres Stremning hen over Jordens Overflade, ere desto større, jo mere ujevn den Deel 

af Jordens Overflade er, hvorpaa Bevægelsen foregaaer, og at Luftstrommene som en Folge 

heraf i Reglen lide en betydelig storre Modstand ved at bevege sig hen over Landene, 

end naar de strømme hen over Havets Overflade. Paa Grund heraf er det ganske naturligt, at 

Luftstrommene vise en Tilbojelighed til at folge de Veje, som frembyde mindst Modstand, 

hvorfor det hyppigt findes, at Vindstrommene boje af til Siden for at folge Havfladen 

istedetfor at folge den korteste Vej over Land. Men selv naar Luftstrommen bevæger 

sig hen over Havene, saa lider den dog paa Grund af Friktionen en merkelig Modstand, 

som ved at virke tilbage paa Havfladen stræber at bevæge denne frem i Vindens Retning; 
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herved bliver da Vinden istand til at fremkalde en Opstemning af Havets Overflade samtidigt 

med, at den arbejder paa at sette Vandet i Drift i Vindens Retning. 

Uagtet det ikke er min Hensigt her at gaa ind paa en Undersogelse af, hvad der 

maa siges at vere den egentlige Aarsag til de store Forstyrrelser i Atmospheren, som 

fremkaldte Stormen og Vandfloden af 13de November 1872 — hvad jeg maa forbeholde 

mig senere at kunne komme tilbage til, hvis min Tid tillader det —, saa kan jeg dog ikke 

undlade at henpege paa en Kjendsgjerning, som Undersogelserne over Stormen have lagt for 

Dagen, og som utvivlsomt staar i nøje Sammenhæng med og har øvet en stor Indflydelse 

paa Stormens og Vandflodens hele Udvikling fra forst til sidst. 

Naar vi nemlig paa Planerne VIIT—XV over Vejrforholdene i Nord- og Mellem- 

Europa betragte Lufttrykkets Fordeling over hele det udstrakte Terrain, saa viser det sig 

umiddelbart, at ved Tidspunktet den 12te November Kl. 24 (Midnat) er Lufttrykket over det 

nordlige Sverrig og Norge steget til 780%", medens Trykket over Østersøens sydlige Deel 

meget ner svarer til Luftens Middeltryk eller 760™™ Barometerstand. Syd for Østersøen er 

Lufttrykket over den storste Deel af hele Mellem-Europa lavere end Middeltrykket, og dette 

lave Lufttryk har sit Minimum i Omegnen af Wien, hvor Lufttrykket er lidt under 745™™. 

Tenke vi os Midtpunkterne for det hoje Lufttryk i Nord og for det lave Lufttryk i Syd 

forbundne ved en ret Linie, saa findes det, at Forbindelseslinien ved den nævnte Tid har 

Retningen fra Syd til Nord. Fra dette Tidspunkt sees Lufttrykket i Nord bestandigt 

at stige, og Luflmasserne at trænge længere og længere frem imod Ost. Lufttrykket 

den 13de November Kl. 12 (Middag) findes saaledes ved Archangel at vere 780™™ sam- 

tidigt med, at det ved Haparanda er steget til 785", og Isobaren 780™™ er trængt ned 

imod Syd til en Linie fra Hamar i Norge til St. Petersborg ; Lufttrykket over Østersøens 

sydlige Deel har nesten holdt sig uforandret, hvorimod det lave Tryk, som tidligere stod 

over Wien, efter Forlobet af de 12 Timer er forflyttet henimod den bohmiske Grendse til 

Omegnen af Eger uden nogen vesentlig Forandring af Minimumstrykket. Drage vi atter 

den omtalte Forbindelseslinie mellem Midtpunkterne af det høje og lave Lufttryk, sees 

det, at denne Linie den 13de November Kl. 12 indtager Retningen fra S.S.V. til N.N.O. 

Betragte vi dernæst Forholdene, som de efter Forløbet af de folgende 12 Timer, altsaa 

. den 13de November Kl. 24 (Midnat), have udviklet sig, findes det, at Lufttrykket i Nord 

endnu vesentligt er uforandret med Undtagelse af, at Isobaren 780™™ har flyttet sig noget 

mere ostlig og sydlig hen; men samtidigt finde vi, at det lave Lufttryk i Syd har flyttet sit 

Minimumspunkt mere vestlig hen til Omegnen af Amsterdam, hvor Lufttrykket omtrent er 

750"=, Forbinde vi atter Midtpunkterne svarende til det hoje og lave Lufttryk, findes 

Forbindelseslinien den 13de November Kl. 24 at have antaget Retningen fra S. V. til N. ©. 

See vi endelig hen til den Retning, Forbindelseslinien mellem det hoje og lave Lufttryk 

indtager den 15de November om Morgenen, saa viser det sig fremdeles, at ved dette Tids- 
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punkt har denne Linie yderligere drejet sig saaledes, at dens Retning da stærkt nærmer 

sig til en Retning fra Vest til Ost. 

Den Kjendsgjerning, paa hvilken jeg herved har villet henlede Opmærksomheden, 

er altsaa denne, at under Stormens og Vandflodens Udvikling har den rette Linie, som 

forbinder Midtpunkterne af det hoje Lufttryk i Nord med det lave Lufttryk i Syd, drejet sig 

kontinuerligt ligesom Viseren paa et Uhr (med Solen) paa Grund af, at Luftmasserne med 

det hoje Lufttryk have beveget sig frem i ostlig og sydlig Retning, medens Luftmasserne 

med det lave Lufttryk have beveget sig frem i vestlig og nordlig Retning. Samtidig med, 

at hele Luftmassen saaledes drejede sig, drejede imidlertid ogsaa Isobarerne sig, hvoraf 

Folgen var, at Vindretningen under Stormens Forløb maatte folge samme drejende Bevægelse. 

Ved den jevnt omdrejende Bevægelse, som Vindretningen paa denne Maade blev tvungen 

til at udføre, fra Nordost gjennem Ost til Sydost, fik Vinden Lejlighed til først at drive 

Vandet Syd hen fra den finske Bugt og den nordlige Deel af Østersøen, og derpaa mere- 

og mere at drive det Vest hen imod de danske og tydske Kyster, hvor Vandet saa efter- 

haanden stemmedes op til den betydelige Hojde, det tilsidst kom til at indtage under Storm- 

floden, indtil Vinden endelig havde drejet sig saa vidt til Sydost, at Vandet fik frit Aflob 

igjennem Øresund, Storebelt og Lillebelt, hvorved Stormfloden hurtigt forsvandt. 

Efter saaledes i videste Omfang at have underkastet Vejrforholdene fra 12te til 14de 

November en fuldstændig Undersøgelse angaaende Stormens Udstrækning og Forløb, og 

efter derved at have bestemt deels Lufttrykkets Fordeling og Størrelse ved Hjælp af de paa 

samtlige Planer i Henhold til Profilkortene (IV— VII) angivne Isobarer, deels Luftstrømmenes 

Bevægelsesretninger ved Hjælp af de med Pile forsynede Vindflugtslinier, ligeledes i Henhold 

til nævnte Profilkort, samt endelig Størrelsen af Vindens Hastighed, udtrykt i Fod pr. Sec., 

hvormed Luftstrømmen paa de forskjellige Punkter af Banen bevægede sig hen over Jorden, 

som angivet paa Planerne med paaskrevne Tal — har jeg, for tydeligt at kunne sammenligne 

de observerede Vandstandsbevægelser i Havet med de Vandstandsbevægelser, som Stormen 

efter det Anførte i og for sig maatte være i Stand til at fremkalde — fundet det nødvendigt 

at overføre disse observerede Vejrforhold paa de i større Maalestok tegnede 8 Stykker Kort, 

afbildede paa Planerne XVI— XXIII, der, som man seer, væsentligt kun omfatte Landene 

langs Østersøens Kyster og særligt Danmark, hvorfra den største Mængde Oplysninger om 

Vandstandsforholdene i Havet foreligger. 

Næst efter paa disse Kort at have overført samtlige isobare Linier, som vise os 

Lufttrykkets Fordeling over det omhandlede Areal og dermed tillige de Kræfter, som paa 

ethvert Punkt af samme fremkalde de Luftstrømninger, som tilsammen dannede Stormen af 

12te til 14de November, og efter fremdeles paa disse Kort at have overført de med Piilspidser 

forsynede Vindflugtslinier, som angive Retningerne af de Baner, ad hvilke Luftmasserne 

strømmede hen over Jorden med de Hastigheder, som med Tal findes tilføjede langs ad 

Vidensk. Selsk. Skr.. 6. Række, naturvidensk. og math. Afd. I. 4. 35 
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disse Baner, — har jeg derefter i Henhold til den hele foreliggende Samling af graphisk 

fremstillede Vandstandsobservationer, som findes afbildede paa Planerne I—IV, med blaa 

Tal afsat samtlige til de betragtede Tidspunkter observerede Vandstandshøjder, hver for 

sig paa det Sted af Kortet, hvor Observationen er foretagen. Ved Hjælp af alle disse 

Tal, der som sagt fremstille de observerede Vandstandshøjder over dagligt Vande, udtrykte 

i Fod, har jeg endvidere paa sædvanlig Maade søgt at bestemme Havets Vandstandshøjde 

for cn Mængde mellemliggende Punkter, hvilke i Forbindelse med de umiddelbart givne 

have sat mig istand til at bestemme Beliggenheden paa Havets Overflade af samtlige hori- 

zontale Vandstandscurver, som jeg paa bemeldte Planer har angivet med blaa Farve, og 

hvis Højder over dagligt Vande, udtrykt i Fod, findes vedføjet med blaa Tal. 

Ved paa disse Kort over Nordeuropa (Planerne XVI—XXIII) at betragte de saaledes 

fremstillede 3 Systemer af Curver, nemlig: 

1. Lufttryks-Curverne eller Isobarerne, som med de tilsvarende Lufttrykshøjder 

ere angivne med sorte Linier og Tal. 

w Vindflugts-Curverne, som med tilsvarende Vindhastigheder ere angivne med røde 

Linier og Tal, samt 

3. De horizontale Vandstands-Curver, som tillige med deres Højde over dagligt 

Vande ere angivne med blaa Linier og Tal, — 

da viser det sig umiddelbart, at medens Vindretningen med Hensyn til Luftens Ligetryks- 

linier paa alle Punkter synes at stille sig saaledes, at de omhandlede Vindflugtslinier skjære 

samtlige Isobarer under en Vinkel af omtrent 30?, saa har Havets horizontale Vandstands- 

curver en saadan Beliggenhed, at de paa alle Punkter vise en umiskjendelig Bestræbelse 

efter at stille sig lodret paa Vindretningen, hvor de lokale Forhold ikke ere saaledes 

beskafne, at de stedfindende Opstemninger af Havet med Nødvendighed maa fremkalde et 

Vandspejlsfald, som tvinger Havvandet til at forlade dets oprindelige Bevægelsesretning for 

derefter at bevæge sig bort efter Resultanten af den i Vindens Retning virkende Kraft og 

den ved Vandspejlets Opstemning fremkaldte Tyngdekraft, som stræber at drive Vandet 

til Siden. 

Men naar det maa betragtes som en Kjendsgjerning, at de horizontale Vandstands- 

curver paa Havels Overflade under Stormen og Vandfloden af 13de November overalt vise 

en Bestræbelse efter at stille sig lodret paa Vindretningen paa alle Steder af Havet, hvor 

kun de oprindelig drivende Kræfter, som have fremkaldt de store Ligevægtsforstyrrelser i 

Havet, have været eneraadende eller væsentligt eneraadende — hvad utvivlsomt maa erkjendes, 

naar man betragter den hele Samling af Kort, som findes afbildede paa Planerne XVI— 

XXIII, idet man afseer fra de Forhold, som fremtræde f. Ex. ved Øresund, hvor de opstemmede 

Vandmasser finde naturligt Afløb til Siden paa Grund af Tyngden, saavelsom fra de Forhold, 

som vise sig i Nordsøen, hvor Flod og Ebbe udøver en betydelig Indflydelse paa Vandets 

Stigen og Falden — saa følger deraf ligefrem, at for ethvert Punkt af Havet har Resultanten 
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af de drivende Kræfter, som har fremkaldt den heromhandlede Vandflod, virket i samme 

Retning som Vinden; og med Erkjendelsen heraf kan der vel næppe blive Spor af Tvivl 

tilbage om, at den omspurgte Kraft, som har fremkaldt Stormfloden, kan have været nogen 

anden end Stormens Virkning paa Havfladen. 

Skjondt der altsaa efter det saaledes Anforte egentlig ikke kan vere nogen Tvivl om, 

at det alene er Stormens Magt, som har fremkaldt Vandfloden, vil dog Rigtigheden heraf 

forst fuldstendigt kunne siges at vere godtgjort, naar det kan paavises, at den Kraft, som til 

ethvert Tidspunkt har været fornøden for at holde Havvandet opstemmet til den observerede 

Højde, som findes angivet paa Profilkortene Plan II—IV, ikke blot i Retning, men tillige i 

Størrelse, har været lige stor med den Kraft, hvormed Vinden har paavirket Havet. 

For at paavise dette, behøve vi kun at betragte de i min Afhandling om Vindens 

Virkning paa Havets Stromninger') fremstillede Formler, som gjælde for Vandstrømme, der 

ere paavirkede af Tyngdekraften i Forening med Vindens Kraft. Naar vi nemlig ved 

Hjælp af disse Formler — om hvilke jeg tidligere har paaviist, at de tør betragtes som 

almindeligt gjældende — for et hvilketsomhelst Punkt af det undersøgte Farvand, hvori 

Vandstandscurven staaer lodret paa Vindretningen og hvori Vandet altsaa er forhindret fra 

at kunne afvige til Siden for Vindretningen, beregne den Højde, hvortil Vinden efter sin 

Styrke og efter Havets Dybde er i Stand til at opstemme Havets Overflade, saa viser det 

sig overalt, at den beregnede Højde falder saa nær sammen med den virkelige, observerede 

Opstemningshøjde, at Afvigelsen paa alle Punkter kan betragtes som en Observationsfejl. 

For nærmere at belyse dette behøver jeg blot at henvise til efterfølgende Tabel Il, 

der indeholder en Sammenligning mellem de ligefrem observerede og de ved Hjælp af Vindens 

Hastighed beregnede Vandstandshojder for en efter Havdybden ordnet Række af Tilfælde, 

hvori Vindretningen under Stormen den 12te til 14de November 1872 stod lodret paa de hori- 

zontale Vandstandscurver. Jeg skal i den Anledning bringe i Erindring, at da Vandmasserne i 

det Hele taget kun rykkede ganske langsomt fremad i Vindens Retning, saa kan den Vind- 

hastighed V, som er i Stand til at opstemme Havet saaledes, at Havfladen erholder en 

Stigning af À Fod paa en Længde af / Fod, naar Havdybden er H Fod, tilnærmelsesvis 

fremstilles ved Formlen (43) i min foranførte Afhandling, nemlig: 

y — —2579.\/ 5-H, 
\ 

Tænke vi os derimod, at Vanddybden maales i Favne, og at Afstanden, hvorpaa Opstemningen 

finder Sted, maales i Qvartmiil, hvad sædvanligt er Tilfældet paa Sokortene, saa følger let, 

at ovenstaaende Formel kan fremstilles saaledes: 

ee sis |e ne lu a le daran (1) 

idet H’ er Dybden i Favne og / er Længden i Qvartmiil. 

!) Vidensk. Selsk. Skr. 5te Række, naturvidenskabelig og mathematisk Afd., 11te Bd., Ill, 1876. 

35" 
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Tabel II. Sammenligningstabel mellem de observerede og de ved Hjælp af 

retningen staaer lodret paa Vandstands- 

] | | ] | men . 
Vand- | | Obs. | Profileis | Opstemnings- 

| Observationens | si 3 omen Vind- Vinkel højde 

oo ngde, | hastig- med 
Profil. Dato. | Tid. | an r | hed: Vindret- Sp ‚ Di 

Novbr. u. | | V ningen > 
1872. | © | Fame. | Qrartmiil. | Fod pr.Sec.| a obs. | ber. af (2;. 

É: | | | 
Olands norra Odde—Grönskär 12 18 50,6 er ST OS TT le | y 0,0 

24 | TA EE les 1% 0,2 
13 6 18000036 1,8 1,6 0,2 

| 

Windau—Bornholm. | ie 24 | 40,3 | NN? Be | 57 | —05 
LS RING IE: ea Pau | 6,5 | 6,5 0,0 

Gronskir—Baltischport. | 12 | 24 | 389 152 | 68 32 20 | 2,0 00 
13 6 | | 70 27 2,0 2,3 —0,3 

24 | 65 4 2,0 2,5 —0,5 
| 

Libau—Bornholm. 12 18 35,0 | 220 73 25 4,2 4,1 0,1 

24 | 78 14 5,8 5,6 0,2 

I, 6 | | 82 3 65 | 6,3 02 
12 | 85 13 6,9 | 6,5 | Ou 

14 | 83 18 6,3 5:9) 10 

Memel—Danzig. 12 | 18 | 328 | 117 | 70 0.) 22, | oe 108 
24 75 11 22 | 29 | —07 

13 6 | 78 20 27 29 | —0,2 
18 | 63 | 48 12° „| ln | 0,2 

Pillau—Bornholm. I" TE 12 | 320 | 173 | 8 15 5,7 SO 
14 | 80 | 8 bee |) On 
18 | GS hy ene 3,8 BE RO 
24 | 55 5 27 | 24 | Os 

Ved Hjælp af foranstaaende Formel (1) vil altsaa Opstemningshojden 2, udtrykt i 

Fod, kunne bestemmes, naar Vindhastigheden V er givet. Uagtet Tanken var den, saavidt 

muligt at bestemme Stuvningshojden i Vindens Retning, har jeg dog ikke fuldstændigt 

kunnet folge den, deels paa Grund af, at Vinden efterhaanden drejede sig, og deels fordi 

jeg fandt det tilraadeligst saavidt muligt at benytte selve Vandstandsobservationerne fremfor 

at bestemme Vandstandshojderne ved Interpolation. For at kunne benytte Formlen, har jeg 

derfor foretrukket at opløse den observerede Vindhastighed efter den Vinkel (a), som det 

givne Profil, bestemt ved de to Observationspunkter, dannede med Vindretningen til de 

forskjellige Tidspunkter, og har i Overeensstemmelse hermed lagt Formlen: 

Hes 
V.cosa = —81,5. an ee ee ar de (2) 

til Grund for Bestemmelsen af den Hojde, hvortil Vindens Kraft opstemmede Havet. 
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Vindens Hastighed beregnede Vandstandshojder i Tilfælde, hvor Vind- 

curverne (see Planerne XVII—XXIII). 

| Observationens | Hea | Profilets | qu he on 

i ——-——| à Profit | Fængde | hastig- | med h Dr rofil, Dato, | Tid. | pp | gr | hed | Vindret- fia 
| Novbr. | V nlngenk| LEE TEE ee 

| 1872. | Kl. | Rayne. | Qvartmiil, | Foi pr.Sec. ae obs ber af 2). 
| Il [| 

T T 

Pillau—Danzig. 12 | 18 | 27,3 4 70 Daten ee anon 
| 24 | | 5 13 a es 00: 

13 6 | our) 4 1,3 14 | —0,1 

| 12 75 22 10), |), 12. | 03 
| 14 75 25 0,9 1,1 —0,2 

18 60 32 | 07 | 08 041 
24 | 48 22 Oe) 0e eon 

Anholt—Varberg. 12 24 | 13,8 29 || © 14 PBN al 0,4 

Fornæs— Varberg. 12 18 | 102 X || 165 3 3,9 3,5 0,4 

24 as 3 51 | Ay 0,4 

13 6 | 83 8 DA 5,7 0,0 

12 | 85 3 6,0 6,0 0,0 
24 | 85 15 60 | 5,7 0,3 

Karrebæksminde —Spotsbjerg. 12 184 10475 2 | 65 | 10 2,5 2 ma 
24 7,6 II a) Al 3,5 37 | —0,2 

13 6 | 82 I I 3,7 37 | 0, 
12 | 8 | 85 16 32 | 39 | —0,7 
14 8,2 | 85 10 4,2 4,1 | 0,1 

Anholt— Fornæs. | 12 18 7,2 wh i) Gy ©] & 2,0 21 | 041 
| | 24 75 7 3,0 2,8 0,2 

13 Bell 83 25 30 | 28 | 0,2 

Pillau—Elbing. 13 12 2,2 30 | 75 50 475 | 4,75 | 0,0 

Sammenligne vi herefter de i hosstaaende Tabel II beregnede Stigehojder med de 

virkelig observerede Opstemningshojder, saa findes det, at der paa alle Punkter er en saa 

stor Overeensstemmelse mellem de beregnede og de observerede Hojder, at man med 

fuldstendig Sikkerhed kan sige, at det alene har veret Vindens Kraft, som har fremkaldt 

Vandfloden af 13de November 1872. 

Nest efter her at have paaviist den store Overeensstemmelse, der finder Sted mellem 

de beregnede og observerede Opstemninger paa alle Punkter af de betragtede Farvande, 

og som synes at give os et velbegrundet Haab om, at det herefter stedse vil vere muligt 

med en stor Grad af Nojagtighed at bestemme den Højde, til hvilken Vinden kan opstemme 

Vandet i et givet Farvand, naar Vindens Retning og Styrke er bekjendt, skal jeg kortelig 

gjore opmerksom paa en lille Berigtigelse, som Stormflodsobservationerne have ledet mig 
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til at foretage ved den tidligere angivne Bestemmelse af Vindhastigheden, svarende til 

Fjerenes Antal paa de sedvanlige meteorologiske Pile. Som angivet Pag. 262 kom jeg 

ved de anstillede Sammenligninger mellem de sedvanlige meteorologiske Vindstyrkebestem- 

melser og de ved Hjelp af selvskrivende Instrumenter udforte Vindtrykmaalinger til det 

Resyltat, at man sandsynligviis neppe vilde begaae nogen stor Fejl ved at paaregne, at 

hver Fjer i den 6-delte Skala nermest svarer til en Vindhastighed af c. 15 Fod pr. Sec., 

og i Overeensstemmelse hermed har jeg derfor bestemt Vindhastigheden for samtlige Obser- 

vationssteder og afsat disse Hastigheder paa den hele Rekke af Profileurver, som findes 

angivne paa Planerne IV— VII. Ved senere hen at overføre disse Hastigheder paa Vejr- 

kortene over Nord- Europa og derefter at indføre de saaledes bestemte Vindhastigheder V 

i de i min Afhandling om Vindens Virkning paa Strømforholdene i Havet angivne Formler, 

og navnlig i den ovenfor angivne Formel (2), der kan skrives: 
Là 

h = 0,00015. 2 V2ACOS iis u cc eas, ee RTE (3) Hy: 

fandtes det paa alle Punkter, at den beregnede Stigehojde À paa Længden / overalt var 

saa ner overeensstemmende med den observerede Stigehojde, at Afvigelserne kunde betragtes 

som Observationsfejl. Ved nærmere at betragte disse Afvigelser, viste det sig imidlertid, 

at den beregnede Opstemningshejde gjennemgaaende var lidt mindre end den observerede 

Stigehojde, og dette tydede derfor hen paa, at den virkelige Hastighed af Vinden hen over 

Havene sandsynligviis har været lidt større end de paaregnede 15 Fod pr. Sec. for hver Fjer 

i den meteorologiske Skala. 

Som en Folge heraf stillede jeg mig den Opgave, ved Hjælp af de observerede 

Opstemninger af Havet og den nys angivne Formel, for hvert af de givne Observationssteder 

at bestemme den Hastighed V, , hvormed Vinden i Virkeligheden maa have bevæget sig 

hen over Havet for at tilfredsstille Ligningen og bevirke den iagttagne Opstemning af 

Vandet. Ved derefter for hvert af de forhaandenverende Observationssteder, der vare for- 

delte rundt om i Østersøen og Kattegattet, at bestemme Forholdet > mellem den Hastighed 

V,, der svarede til den observerede Opstemning, og den Hastighed V, som findes angiven 

paa Profilkortene, fandtes dette Forhold for samtlige Observationer beliggende imellem 

Grændserne 1,20 og 0,93 og forøvrigt fordeelt saaledes, at Middeltallet af alle disse Forholds- 

tal var: a — 1,07, der viser, at den til Havets Opstemning svarende Vindhastighed gjen- 

nemsnitlig er 7 pro Cent storre end den, som findes angiven paa Profilkortene og som er 

grundet paa den oprindelige Antagelse, at der til hver Fjer i den sædvanlige meteorologiske 

Vindstyrkeskala svarede en Vindhastighed af c. 15 Fod pr. Sec. Ved i Henhold hertil at 

forege de paa Profilkortene afsatte Vindhastigheder med 7 pro Cent og afsette de derved 

bestemte Hastigheder paa Planerne XVII — XXIII over Nord-Europa, viste det sig, at de 

beregnede Opstemninger af Havet paa alle Punkter næsten faldt sammen med de observerede 
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Opstemninger, og at vi derfor hen over Havene maa regne Vindhastigheden, 

svarende til hver Fjer paa den sexdelte meteorologiske Skala, til 1,07. 15’ 

— 16 Fod pr. Sec. 

Idet det herved maa ansees som paaviist, at det er den ved Stormen af 13de November 

frembragte Opstemning af Vandet i Ostersoen, som har fremkaldt den dermed i Forbindelse 

staaende Vandflod, ville vi nu ved Hjælp af de foreliggende Planer XVII— XXII søge 

nermere at paavise, hvorledes Stormfloden efterhaanden udviklede sig, indtil den naaede sin 

fulde Storrelse og derefter aftog. Til den Hensigt ville vi begynde med at betragte Havets 

Stand den 12te November, Kl. 18 (6 Eftermiddag), saaledes som denne er aflagt paa Plan 

XVII. Af denne Plan fremgaaer umiddelbart, at allerede ved dette Tidspunkt var hele 

Østersøens Vandspejl ved Stormens Magt bragt meget betydeligt ud af den almindelige 

Ligevegtsstilling, som betegnes ved dagligt Vande, idet den Deel af Østersøen, som da be- 

fandt sig i daglig Vandes Hojde og som merkeligt nok under hele Stormen sees at beholde 

denne Vandhojde næsten uforandret, var indskrænket til en Linie fra Stockholm ned til 

Pillau. Fra denne daglig Vands Linie, der nermer sig til at staa vinkelret paa Vindretningen, 

sænker Havfladen sig imod Nordost under dagligt Vande, medens Havfladen fra denne Linie 

stiger imod Sydvest hen imod Bornholm til større og større Hojder over dagligt Vande 

saaledes, at medens Vandstanden i den finske Bugt ligger i —2 Fod, saa staaer Vandspejlet 

ved Bornholm +3 Fod over dagligt Vande. I en Linie fra Ystad henimod Rygen naaer Hav- 

fladen sin største Højde ved dette Tidspunkt, nemlig 4 Fod 0. d. V., og til denne Tid staaer 

altsaa Havet fra Ystad til Rygen opstemmet fulde 6 Fod over Vandspejlet i den finske Bugt. 

Fra Hojdelinien Ystad—Rygen sænker Vandspejlet sig ned imod Afløbet gjennem Øresund ved 

Falsterbo, hvor Vandstanden kun er 2'/2 Fod 0. d. V., og formedelst dette Fald strømmer 

Havvandet ind i Sundet paavirket af Vinden, som deelviis driver det op i Kjøgebugt til en 

Højde af c. 3,5 Fod o. d. V., hvorfra det løber videre Nord hen, idet det væsentligt løber 

Sønden om Amager, som vi have seet. En anden Deel af det Vand, som følger Faldet 

ned imod Sundet, paavirkes under Bevægelsen af Vinden, som sætter Vandet gjennem Præstø- 

bugten op til en Højde af 5 Fod o. d. V. ved Nyord, hvorefter det finder Afløb gjennem 

Ulfsund til Storebelt. Af de Vandmasser, som Vinden holder opstemmet til 4 Fods Højde 

fra Ystad til Rygen, strømmer fremdeles en betydelig Deel formedelst Faldet ned imod 

Møen og langs Falsters Østkyst, paavirket af Vinden, der sætter Vandet op i Farvandene 

Syd for de danske Øer til en Højde af 4 Fod 0. d. V., og i Bugterne ved Lübeck og Kiel 

fremkalder en Vandstand af 5 Fod o. d.V. En Deel af de Vandmasser, som saaledes be- 

væge sig fra Møen ned imod Gjedser, strømmer igjennem Grønsund og Guldborgsund ned 

til Farvandet langs Sjællands Sydkyst og finder derigjennem Afløb til Storebelt; men den 

største Deel af Vandmassen passerer dog, som sagt, langs Falsters Østkyst, gjennem Strøm- 

profilet Gjedser—Darserort til Farvandet mellem Danmark og Tydskland, hvorfra Vandet for 
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saa vidt det ikke opstemmes der, maa arbejde sig frem imod Vinden gjennem Storebelt og 

Lillebelt til Kattegattet. De Vandmasser, som under de givne Omstændigheder strømmede 

bort gjennem Belterne til Kattegattet, bleve, som det let vil indsees, betydeligt reducerede 

derved, at Bortstromningerne mellem de danske Øer modarbejdedes af Vinden; men tillige 

ogsaa derved, at den nordostlige Storm stemmede Kattegattets Vande op i Bugten mellem 

Jylland, Fyen og Sjælland til en saadan Højde, at Aflobet gjennem Belterne derved hemmedes 

i en betydelig Grad. Betragte vi nemlig Kattegattets Vandspejlsstand for et hvilketsomhelst 

Tidspunkt af Stormfloden, saa finde vi, at der i Kattegattet fremtreder et ganske tilsvarende 

Forhold, som det, vi have gjort Bekjendtskab med i Østersøen, nemlig, at Havfladen under 

hele Stormflodsperioden ligesom drejer sig omkring en dagligt Vands Linie, der gaaer 

omtrent fra Helsinger til Hals, lodret paa Vindretningen. Fra denne dagligt Vands Linie 

senker Vandspejlet sig i nordostlig Retning under dagligt Vande, medens det i sydvestlig 

Retning stiger til større og større Hojder over dagligt Vande, og paa denne Maade skeer 

det, at Kattegattets Vandspejl ved det betragtede Tidspunkt, nemlig Kl. 18 den 12te November 

paa Hojden af Skagen stod 2 Fod under dagligt Vande, medens det nede ved Storebelt og 

Lillebelt var opstemmet til 2 Fod over dagligt Vande. 

Betragte vi paa samme Maade Forholdene, som de i de folgende 6 Timer udviklede 

sig, saa finde vi for den 12te Noy. Kl. 24 (Midnat), at medens dagligt Vands Linien omtrent 

ligger uforandret fra Stockholms Skjergaard til Pillau, saa har Vandstanden nu senket sig 

i den finske Bugt til —3 Fod og er steget til +4,5 Fod ved Bornholm og til en Maximums- 

højde af +5 Fod paa en Linie fra Cimbrishamn til Rygen. Fra dette Hojdepunkt falder 

Vandspejlet som for ned imod de danske Øer, hvor Vandet er steget omtrent en Fod og 

strømmer endnu frem paa samme Maade, deels gjennem Sundet, hvor Vinden driver det 

op til en Højde af 5 Fod o. d.V. ved Kjoge, deels gjennem Ulfsund, Grønsund og Guldborg- 

sund ad Storebelt til og deels gjennem Profilet Gjedser—Darserort til Farvandet mellem Dan- 

mark og Tydskland, hvor Vandstanden nu er 5 Fod o.d. V. og hvorfra Vinden driver Vandet 

op deels mod Lübeck til c. 71/2 Fod og deels mod Kiel til c. 6 Fod o. dgl. Vande. Vandet, 

som tilstrømmer, maa, for saa vidt det ikke opstemmes, trænge frem imellem de danske 

Øer, modarbejdet af Vinden, for igjennem Storebelt og Lillebelt at finde Afløb til Kattegattet, 

hvor Vandstandsforholdene endnu ganske svare til dem, som findes i Østersøen, idet dagligt 

Vands Linien endnu gaaer fra Hals til Helsingør; thi medens Vandspejlet ved Storebelt og Lillebelt 

nu staaer c. 3 Fod 0. d. V., synes det N.O. for daglig Vands Linien omtrent uforandret. Vandet 

i Havet Syd for de danske Øer er altsaa i de forløbne 6 Timer steget en Fod; men Vand- 

standen ved Belternes Udløb i Kattegattet er omtrent steget ligesaa meget, hvorfor Afløbet 

endnu ikke er væsentligt forandret, hvilket ogsaa bekræftes af, hvad der i Tavle V Pag. 282 

er anført om de Vandmængder, som til de paagjældende Tider have passeret de tre Sunde. 

Ved paa denne Maade at betragte Forholdene, der findes angivne paa Planerne 
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XVII—XXIIT, vil man let kunne gjennemskue Vejr- og 

Stormflodens Udvikling lige indtil dens Hojdepunkt, og derhos folge den videre 

Aftagen, saalangt Observationerne strække sig. 

g Vandstand te 
sforholdene under hele 

under dens 

Til Bekræftelse paa, at Vandbevægelserne have fundet Sted i Overeensstemmelse 

med, hvad ovenfor er anført, skal jeg henvise til de rigtignok kun sparsomt modtagne 

Oplysninger desangaaende, der findes angivne i efterfølgende Tabel HI. 

i 

Tabel II. 

Bemærkninger, 

||") i frische Haff hele Dagen. 

\ Strømmen hele Dagen i 
f samme Retning. 

|| 

| Observationstid, Obsenvere De 

Observationssted, | 2 | | Hastighed. | 
ato. N thing. ii | 

| Novbr. 1872, | Kl. | STATE Fe Fod pr.Sec. | 

| | | | | 

Pillau | ae 8 | indgaaende”) | 

| 13 8 udgaaende | 
| 14 udgaaende | | 

Stolpemiinde | 11-15 ind. | vestgaaende | | 
= | 16 | østgaaende | 
2 Rügenwalde | 10-15 indl. | vestgaaende 

2 | 16 ostgaaende | 
= Colbergermünde | 10-14 incl. vestgaaende | | 

15 | ostgaaende | 

Svanike, Bornholm | 13 stærk nordvestg. | 

Gudhjem, do. 13 | vestgaaende | 

Fehmern-Belt 12—14 | stærk vestgaaende | 

É (ae | 

Gronsund, Moen 12—14 | vestgaaende | 

3 Stubbekjobing | 12—14 | sterk vestgaaende | 
à Nykjobing, Falster | 12 | nordgaaende | | 

E | 13 | nordgaaende ‘ 4 i 2 Men | 

= | EN | nordgaaende 

&n Guldborg Færge | 13 | 8 | nordgaaende | 3 5,0 | 
[=] | a | 
= | 13 17 nordgaaende 4 67 | 

= Masnedo 12 | stærk vestgaaende | 
= | 13 | 7 | stark vestgaaende | mindst 4| e. 7,0 || 

5 | | 13 | meget stærk vestg. | | 
= | | 17 | aftagende vestg. | | 
3 14 | jevn ostgaaende 

= Masnedsund { a a 5 N} vestgaaende 

Feio 12—14 nordgaaende | 
| | 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem, Afd. I. 4. 

Hastigheden størst d.13. K1.15. 
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= 

Observationstid, | LENS 

Observationssted, | — — Hastighed, Bemærkninger. 
Dato. Stremretning. mi |, 

Novbr. 1872. Kl. i Vagten, Fod pr.Sec. 

S Langelandsheltet 12 5 |! nordgaaende 2 3,3 || observeret af Postdampskibet 
= | | «Jylland» mell. Korsor—Kiel. 

= 13 4 | haard nordgaaende Krap-Se, Vinden N.O., Strom- 
a mens Hastighed kunde ikke 
Ss bestemmes. 

= 18 | stærk nordgaaende 

= Thurø pr. Taasinge 12—14 | ualm. haard nordg. 

A Svendborg 13 Form. | meget stærk ostg. | c.4 | ce. 6,7 | Strømmen ostgaaende mellem 
3 Fyen og Taasinge i modsat 
3 Retning af Vinden. 

5 Søby, Ærø 13 nordvestgaaende 
5 Nedergaard, Lange- 13 18 | sterk nordgaaende 
op lands Ostkyst, 2 Miil 
= fra Øens Nordspids 
4 

Sølyst, Gamborg Fj. || 12—14 nordgaaende 

Stenderup 13 14 | Strommen vendte og lob nord- 
pr. Kolding | paa med meget stærk Fart. 

= Middelfart 12 nordgaaende lignende Obs. fra Strib. 

3 13 Form nordgaaende 
= 16 nordgaaende 

20 | stærk nordgaaende 
14 nordgaaende 

Fredericia. 13 20 nordgaaende 6 10,0 || logget, Strømmen stærkest. 

Lundeborg. 12—14 ualm. stærk nordg. 

Agerso. ake) | sterk nordgaaende iagttaget ved, at Joller og 
| | Fiskerruser drev modVinden. 

= Omø. 13 18 |  nordgaaende 
= Korsor. | a) 12 | stærk nordgaaende 
= | 18 12 | meget stærk nordg. 

14 12 | svag nordgaaende 
Sprogo. |} 8 | usædv. stærk nordg. 

| 13 12 | usædv. stærk nordg. 
| 

— | = 

Kjøbenhavns Told- | f fra 12 | 8 \ | : | nordgaaende lign. Obs. fra Gasværket. 
bod. Nur 14 | 16S ; E 

Dragor. | 12—14 nordgaaende 

3 Taarbek. | 12—14 | stærk nordgaaende | lign. Obs. fra Vedbæk og Nivaa. 
a Skotterup og Hel- | 13 10-13) stærk nordgaaende | 8 13,3 | Hastigheden skjonnet, Vind- 
& singors Rhed. | | retningen N.O. Skibene laa 

| | for Anker med Stævnen 
mod S.V. 

Helsingor. 12—14 | nordgaaende | 

(| 
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- une 

| Observationstid. 2 Observeret Rn 4 

Observatlonssted, | _ Hastighed, Bemærkninger. 
Dato. | Stromretuing. mil | 

| Novbr, 4872, Kl. i Vagten, | Fod pr. Sec. 

Pe Hornbek. 12—14 nordgaaende | 
> Gilleleje. 12—14 | nordgaaende | 

= Palsgaard pr. Hjarne. 13 7 | stærk nordgaaende | | 
= Koldby Kaas, Samse | 12—14 | meget stærk nordg. | 

Vestside. 

= Oxo. 12—14 sterk vestgaaende \langs norske Kyst. 

5, Skagerrak. 12—14 vestgaaende | Postdampskibet «Aarhuus» 
5 mellem Kjobenhavn og 
un Christiania. 

Efter saaledes i det Foregaaende at have paaviist, at Aarsagen til Stormen og 

Vandfloden af November 1872 udelukkende maa tilskrives Forholdene, som fremkaldtes ved 

den atmospheriske Ligevegtsforstyrrelse og den deraf afhængige Vindretning og Vindstyrke, 

skal endnu til Slutning foretages nogle Undersøgelser over Størrelsen af de Vandmengder, 

der ere satte i Bevegelse i det omhandlede Tidsrum. 

I denne Hensigt er hele Østersøen, iberegnet finske og bothniske Bugt samt Vandene 

omkring de danske Øer, inddeelt i en Række af Arealer, som i efterstaaende Tabel IV 

ere betegnede i fortløbende Række med Numrene I, Il, Ill ...; alle udgaaende fra Katte- 

gattet som Ydergrendse og opmaalte saa nojagtigt som muligt. Ved forst og fremmest at 

bestemme Middelvandspejlshojden o. dgl. Vande for hvert af disse Arealer svarende til de 

forskjellige Tider, for hvilke Planerne XVII— XXIII ere konstruerede, kan man bestemme den 

Forøgelse i Vandmængde (Q”) udtrykt i Millioner Cub’. pr. Sec., som hvert af disse Arealer 

fra Tid til anden har modtaget. 

I efterstaaende Tabel IV er Beliggenheden af de valgte Vandarealer angiven ved 

deres Begrændsningslinier med Tilføjelse af Arealernes Numre, samt deres Størrelse (A) 

udtrykt i © Miil. Den paafølgende Rubrik i Tabellen angiver den Vandmængde Q', disse 

Arealer vilde modtage pr. Sec., hvis Stigningen af Vandet i en Time var lig 1 Fod. Denne 

Vandmængde Q’ vil nemlig for et vist givet Areal — A DMiil, paa hvilket Vandet i en 

Time stiger 1 Fod, udtrykt i Millioner Cub’. pr. Sec., være bestemt ved: 

Q’ (240007. A).1 

3600 . 1000? 
ONG AR EE (4) 

Fremdeles er i Tabellen til hver enkelt Observationstid anfort den Middel-Vand- 

spejlshojde o. dgl. Vande, der maa antages at have været paa vedkommende Arealer; samt 

36" 
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saavel den totale Vandspejlsstigning indenfor det givne Tidsinterval mellem 9 
a“ 

36 

og 2 Vand- 

stands-Observalioner, som ogsaa Middelvandspejlsstigningen pr. Time, hvilken jeg betegner 

ved y, hvoraf da endelig den virkelig stedfundne Middelvandtilgang 

pr. Sec., for vedkommende Areal er bestemt af folgende Udtryk: 
y 

’, udtrykt i Mill. Cub’. 

Gr See 0.16. Alte sae ie) asl ETES (5) 

Tabel. IV. 

| Vandtilgang | Obs. | Vandspejls- Vandtilgang 
Vandarealets Arealets) pr, See, | Observations | Yand-| stigning for r, Secund 

Storrelse for 1 Fods Tid, SPlS- “Areal, | Ph 
i Stigning hojde Fod. Dau be 
|i Mill, Cub’, i paa næ | i Mill. Cub’, 

Begrændsningslinier. nr, | © Mill. | ifølge (4). | | | Areal, | para pr. Time ifølge (5). 
g 4 7 |Nov.4872,| Fod  stigning ' ; CS LE |e.dgt.n. | HEME) pe 6 

| 
I 68 10,88 12 18 | 42 

Fra ? 94 || 42 0,6 0,10 1,09 : se 2 5 
Strib—Fredericia 13 6 5,6 | 08 0,13 1,41 

til 12 82 2,6 0,43 4,68 

Fyen—Langelands Nordspids og 14 | 92 1,0 ik 5,14 
|| ) L ) 

Kiel—Langelands Sydspids. 18 | 92 SÅ pa oi 
1,24, |, 60, | 22017 20222 

| 

| I 

£ Il 28 4,48 12 18 | 1,9 F ! a | > 9 | 24 0,5 0,08 0,36 
Asnas—Fyenshoyed | 13 6 BG, 0,7 0,12 0,54 

? 

til 12 4,2 1,1 0,18 0,81 

Fyen—Langelands Nordspids— 14 | 46 Oy 0,20 0,90 
ve 18 | 45 |—0.4 |—0,10) —0,45 gerso, | 8 | 42 

| 24 Ske 1,1 |—018| —0,81 
| | 
— je 

2 EINEN Ex 5.92 12 13 2,7 
Fra | 54 A nr; 

Langelands Nordspids— Agerso | 13 6 | Ae | 08 | 0,3 0,77 

til 12 | 5. à 1,5 0,25 1,48 
| 4 2,6 | E 

Nyord—Gronsund—Guldborgsund | | 14 58 | 2 | 0,10 oe 
| Q —0, — 0,0: {1} 

—Taars—Spotsbjerg. | | 18 DE Leal ee La 
| 94 SE Nice 2,0 | —0,33 —1,95 

| | 4 | | 
ne | | | | | 

| | 

a) | 6,2 2 3 ; ‘ we IV 3,24 12 | uf Fi 0s | 0,13 0,81 
Kiel—Langelands Sydspids, | 13 6 SR 0,9 0,15 0,94 

Spotsbjerg—Taars | i 12 82 24 | 0,40 2,50 

til 14 9,0 = | Se ae 
; 2, |—05 |—0O12| —0,75 

Kramnitze Gab—Fehmernsund. 18 95 | 9 B 2 94. || 55 |e | — 0,50 — 3,12 
£ J,9 1 
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Vandtilgang ‘Obs. Vandspejls- Vandtilgang 
Arealets | Observations- | bs I 

Vandarealets pr. Sec, | Vand | stigning for pr. Sec. 
Storrelse for 1 Fods Tid. spejls- | Areal. : 

3 j Stigning | højde | Fod. for Arealet 

[ ' LUCE I eee i Mill, Cub’, 
O Miil | jfele to. real, | ; i; 

Begrændsningslinier. i i HOLDER Beall Th | Fod. | Total | pr. Time. DES (5). 
| A Q Nov.4872 Ho. dgl.V. Stigning. m OR 

a 
nn nn nn 

| | 

88 1400 | 12 | 18 | 4,4 É 
Fra | 24 | 5,3 0,9 0,15 2,10 

Kramnitze Gab— Fehmernsund 13 | 6 | 6,8 1,5 0,25 3950 

til | 12 | 87 1,9 0,32 | 4,48 
br | leer 0,0 0,00 0,00 

Gjedser —Darserort. | lose | 77 | —1,0 | —0,25 | —3,50 

| | | 94 5,0 —1,5 |—0,25| —3,50 

| | 

18,5 2,96 12 2 18 0,1 
Fra o4 | 04 0,3 | 0,05 | 0,15 

Helsingor—Helsingborg 13 6 Où —0,3 | —0,05 —0,15 

til | 12 | 0,4 0,3 0,05 0,15 

Kjøbenhavns Havn —Dragor— | 14 0,9 0,5 0,25 0,74 
i | 1a || ate 0,1 0,03 0,09 

Limhamn. | | 4 . ! a 
| 24 | Os —0,43 | —0,07 —0,21 

| U9 

| | | 
| | I 

| | 
20,5 3,28 12 18 2,3 

Fra > | tj | 9a ESS 0,9 0,15 0,49 

| € = | 4 0, ),12 3 

Kjobenhavn—Dragoer—Limhamn | | 13 6 | 3,9 SE lg 0539 

i | 12 15 00 Nessa eee 1,08 
til | 14 ie 03 | 0,15 0,49 

Stevns—Falsterbo. 18 1e —1,5 | —0,37 —1,21 

24 & —2,2 | —0,37 il 

— — = | — = 

Fr 120 19,20 12 18 | 3,2 
ra 24 | A 0,9 0,15 2,88 

Stevns—Falsterbo —Nyord—Gron- 13 6 | 5e 1,1 0,18 3,46 

sund—Gjedser—Darserort | I aes 2,1 0,40 7,68 

til | na | We —0,3 | —0,15 — 2,88 

ue ig || fe |e —(),37 —1,10 
alsterbo—-Arkona. | ol a —22 | —0,37 —7,30 

| 2 | 

294 47,01 | 12 | 18 | 3 | 
Fra | 24 4,1 1,1 0,18 8,47 

Falsterbo— Arkona I 1 6 | 4,9 0,8 | 0,13 6,12 

til | | 12 | 55 0,6 | 0,10 4,70 

Cimbrist B I mans | 14 5,0 —0,5 | — 0,25 —11,76 

imbrishamn—Bornholm—Côslin. | | 18 3,8 —1,2 | —0,30) —14,u 

| 94 | 28 —1,0 >= 0,17 — 8,00 
| (I | 
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PE EE EO EE GED EE RRS SNL RE OE ET EE LR ED NT SEEN — = = 

Vandtilgang | Obs, Vandspejls- | Vandtilgang 

Vandarealets SERIE pr. Sec. | Observations- | Vand- | stigning for pr. Sec, 
Størrelse; for 1 Fods | Tid spejls Areal. 

RUE NE! i Stigning | Å højde Fod. | for Arealet 
+ i Mill. Cub’. | —— | paa — i Mill. Cub’, 

Begrændsningslinier. Nr l'E il | ifølge (4). | Dato. | Ky aren Total | pr. Time. ifølge (5). 
A Q’ | Nov 1872 DEN A 2 Og Lo. dgl. V. 

x | 1008| 161» | 12 | 18 | 18 
Fra 94 | 23 0,5 0,08 12,90 

Cimbrishamn —Bornholm—Côslin 13 01006 | 2,5 up I 1,94 
til MOMIE" 0,1 0,02 3,23 

Fe =O. || Os] TG: 
Torhamp—Memel. | 14 2,4 / ; 25 | 18 29 —0,4 | —0,10| —16,13 

få 

| 94 1e —0,4 | —0,07 | —11,29 
> 

Fra XI | 871 | . 139,36 1 || a} ||) Oe 
Torhamn— Memel 24 | 0,63 SE u a 

a 13 | 6 0,78 5 ,15 ee 

ID 3 f 12 0.87 ,09 ,01 339 
Oscars hann islands Nordspids — 14 0,8 —0,04 | —0,02| — 2,79 

Klintehamn — Östergarnsholm 18 0,65 —0,18 | —0,04 | — 5,57 

— Windau. 24 | 0,6 —0,03 | —0,01 | — 1,39 

y | 

Fra XII] 1725 | 927600 | 12 | 18 |—0,38 
Oscarshamn —Olands Nordspids — | 24 | —0,73 —0,40 | —0,07 | —19,32 

Klintehamn— Östergarnsholm | 13 6 | —0,7 —0,04 | —0,01) — 2,76 
en ØE —0,22 | —0,04| —11,01 

til | 14 Sie —0,03 | —0,01 | — 2,76 

Grönskär—Hange Odde | 18 | —0,88 0,14} 0,03 8,28 

—Spjutodde. | 24 | —0,63 0,25, | | 10,08 11,02 

in XI} 540 | 86,40 12 | 18 |= 
Fra | 94 | 2 , | 704 |—0,07] — 6,05 

Hango Odde—Spjutodde | 13 6 | um 0,0 0,00 0,00 

til | 12 | 2 —0,6 | —0,10 | — 0,86 

St. Petersborg. 14 |—3,4 =; Te Ss 
ME a 4 1 

—Finske Bugt— 18 | —3,0 0.6 oes a 
24 || —2,4 2 = ’ 

xiv| 836 | 13376 | 12 | 18 |—0,9 : 
Fra | 24 |—1,2 —0,3 | —0,05| — 6,69 

‘ am | —0,1 | —0,02) — 2 
Grönskär—Hango Odde | 13 6 |—1;3 = ME as 

; 12) 16 | >| i Ze 
til | | 14 I —0,15 | —0,08 | —10,03 

Stor Jungfrun—Raumo. 18 | ne | O4 0,10 13,38 
Be 0. s | 0:55] 0,09 12,04 

Oe ee VAT en EAU” | 
Fra XV | 1550 | | | | 

Stor Jungfrun—Raumo | | 
til | | 

Haparanda. | | 
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Som det sees er i ovenstaaende Tabel IV kun af Vandene omkring de danske Øer 

medtaget Arealerne syd for en Linie: 

Fredericia—Strib, Fyenshoved—Asnæs, Helsinger—Helsingborg. 

Kattegattet er ikke medtaget, fordi dette ved at vere i directe Forbindelse med Nord- 

soen har modtaget Vand fra dette Hav ved Flodtid og har afgivet Vand til samme ved Ebbetid. 

For Tydeligheds Skyld skal det her udtrykkeligt bemærkes, at Vandtilgangen til et 

hvilketsomhelst af de i Tabel IV anførte Arealer I, II, III... bliver positiv, Nul eller negativ, 

eftersom Tilgangen af Vand til Arealet er større, ligestor eller mindre end Afgangen af 

Vand fra Arealet. 

Det vil fremdeles vere nødvendigt at bestemme de Vandmengder, der fra Tid til 

Tid (see Planerne XVII—XXIII) ere strømmede bort til Kattegattet gjennem Udlobene af de 

3 Sunde, Øresund, Storebelt og Lillebelt. 

Ved Hjzlp af mine tidligere, ovenfor Pag. 269 omtalte, Undersogelser over de ved 

Vindens Kraft fremkaldte Stromninger i Havet, har jeg i Henhold til de der angivne Formler 

(10), (21) og (29) for hvert af de 3 Sunde bestemt Vandets Middelhastighed (w) til ovennævnte 

Tider og ved Hjælp af Sokort Strommenes Middeltverprofiler (A,), og har derefter beregnet 

de sogte Vandmengder ved Begyndelsen og ved Slutningen af Tidsperioderne, tilligemed Middel- 

vandmengderne, der pr. Secund ere strømmede igjennem Øresund, Storebelt og Lillebelt i hver 

af de betragtede Tidsperioder, saaledes som nermere findes angivet i omstaaende Tabel V. 

Af Tabel V kan blandt Andet sees, at der den 13de November om Formiddagen 

har veret en saa sterk Opstuvning af Vandet i Kattegattet fra svenske Kyst over imod 

Jylland, at Vandet, særlig for Lillebelts Vedkommende, for en kort Tid har kunnet strømme 

ind i Beltet fra Kattegattet, hvilket ogsaa en modtagen Stromobservation fra Stenderup ved 

Kolding (see foranstaaende Tabel III) tyder hen paa, idet det nemlig heri hedder for den 

13de November Kl. 14: «Strømmen vendte og lob Nord paa med meget stærk Fart». Et 

lignende Forhold, dog ikke saa udpreget, synes ogsaa at have fundet Sted ved Storebelt; 

de gjennem Postdampskibet mellem Korsør og Kiel (see Tabel III) modtagne Oplysninger 

om Stramningerne i Langelandsbeltet den 13de om Formiddagen tyde nemlig hen paa, at 

endog her har Kampen mellem Vinden og Strommen veret haard. 

Efter saaledes at have angivet deels den Vandmængde, der fra Tid til Tid er 

strommet gjennem de 3 Sunde (Tabel V), og deels Vandtilgangen, der samtidig har fundet 

Sted paa hvert enkelt af de ovenfor omtalte og i Tabel IV angivne Arealer, vil man — som 

det sees af den Pag. 284—285 anførte Tabel VI — ved en simpel Summation af disse Stor- 

relser kunne bestemme de Middelvandmengder (@,), der indenfor de betragtede Tidsperioder 
12te 13de 

KI. 18—24? Kl. 0—6 ? 0.s.v.) ere satte i Bevægelse af Stormfloden. 
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Tabel V. 

Stremmens | Observations- 

| FE: | Tid. Vandletningens | Middeldybde Længde | Middel- | 
Navn. H fa | Middelbrede: tværsnitsareal | 

gaa A, | Dato. Kl. 

Fod. Qvartmiil. i: Mill. ©. Novbr. 1872, | 

49 | 34 54000 | 2,65 12 18 
Oresund. 

| | 24 

Fra | | 13 6 

Helsingør—Helsingborg 12 

til RE 
Amagers Sydspids—Skanor. | | 94 

Ls = Pal ae Meee = oe — | | SERARSEESRRDN 

3 ta 80000 3,44 9 i: insel 240 30 000 34 | 1 18 
| | 24 

Fra | 13 6 
12 Asnæs—Fyenshoved | 

= | | | 14 

; | | | | 18 
Lundeborg — Lohals — Agersø | | 24 

| | 

83 | 6 4400 0,37 12 18 
Lillebelt. | | 94 

Fra | | | 13 6 

Strib—Frederici | | | 12 rib—Fredericia | | | 

til | | 14 
: 18 

Stenderup pr. Kolding. | | 24 
| | 

Da Arealet af hver af Begrændsningsplanerne for de foreliggende Vandarealer I, II, 

HIT, ... ere bekjendte ifølge Sokortene, og disse Arealer danne Stromprofiler (1, 2, 3, ...) 

for de gjennemstrammende Vandmasser, saa er Middelhastigheden (w,), hvormed Vandet 

passerer disse Stromprofiler, direkte anfort i en Rubrik i efterstaaende Tabel VI og betegnet 

med Fortegnet: 

—-, forsaavidt Vandet bevæger sig udad mod Kattegattet, 

=; — — —  — indad mod finske og bothniske Bugt. 

Betragte vi de i bemeldte Tabel VI anførte og beregnede Middelhastigheder af 

Vandet i de forskjellige ovennævnte Stromprofiler (1, 2, 3,...) i Havet, vil man iagt- 

tage, hvorledes særligt Vandhøjden i Lillebelt successivt voxede, indtil den den 13de om 

Eftermiddagen mellem Kl. 16—21 naaede sit Højdepunkt mellem 91/2—10 Fod o. dgl. V. og 



Taie Vinkel Vandstands- Obs i | Vandforing 
Differens BONG mellem strommens | En 

, Vindhastighed | Vindretning Middel- | I Mill. Cub’. pr. Sec, 
Lengdel > os | paa Længde lv." V og hastighed*) |———————— | Bemærkninger. 

h | 0 Stromretning | w | | Middeltal 
N) S | — US AU Mıddeilal. 

Fod. SoHE SEC: i Grader. | Fod pr. See. | Lire eee | 
aa ae u = eee 

2,5 70 56 2,1 5,6 | 55 | ”) positive Værdier af w betegner 

2,5 77 | 58 2, 5,3 63 | Afløb til, negative Værdier Tilløb 

4,0 | 85 | 58 | 2,8 7,4 | 88 | fra Kattegat. 

6,0 88 63 3,8 10,1 10.5 

6,0 85 78 | 41 | 10,9 10% | 
4,5 | 77 86 | 3,5 9,3 | 8. i | 

2,9 63 86 2,8 | To = | 

= = Z | A Be = 

1,0 65 71 1,4 4,9 4,50 

1,0 75 69 1,2 4,1 ley | 

0,6 85 63 — 0,5 —1,5 2,30 | 

1,8 85 69 1,8 6,1 2 
2,0 85 86 2,3 7,9 8. 

| = = 3,10 
2,0 77 86 2,4 8,3 on 

1,6 63 92 21 Ta ro ; | 
| | 

bg = | 

0,9 | 65 | 0 | 4,0 1,5 0,91 

0,5 73 2 0,9 | 0,33 en 

0,0 80 | 9 — 2,7 | —1,0 Bor 

1,0 84 4 —9,3 —0,8 à | 0,80 
2,0 | 84 10 6,5 2,4 9e | 

6 10 8 3 4,80 

3,0 76 0 8,5 | ,1 9,60 

1,4 64 17 5,6 | 2,1 

derefter igjen aftog, samt hvorledes den gjennem Beltet udstrommende Vandmengdes Hastighed 

efterhaanden voxede under Vandets Stigen til en Hastighed — 97,3 pr. Sec., der sees at vere 

meget ner overeensstemmende med den paa samme Tid observerede Vandhastighed (c. 10’). 

En lignende Overeensstemmelse mellem Beregning og Observation finder man ogsaa for 

Øresund, hvor Tabel VI viser, at Vandhastigheden den 13de Kl. 13 er beregnet — 13,0 

133 pr. Sec. for pr. Secund, medens den ifolge Observationerne er skjonnet at vere 

samme Tid. 

Med Hensyn til Vandets Stigen og Falden under Stormfloden, saaledes som kortelig 

antydet i det Foregaaende, see S. 273—74, viser det sig ved nærmere Betragtning af Tabel VI, 

at Vandet i Østersøen under den første Deel af Stormen har bevæget sig mod S.V., dog 

kun med svage Hastigheder. Successivt har det derved — da Udlobet gjennem Belterne 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Rekke, naturvidensk. og math. Afd. I. 4. 37 
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Tabel VI. 

42 

Stromningsmængderne, der til forskjellige Tider under Storm- 

12% November 
Passeret Stromprofil. 

Vandmaengde, som pr. Secund KI, 21 

er tilstrommet: Areal 
Nr. Navn. É Qo Wo 

Mill." || min. cww. 
pr. Sec. Fod pr.Sec, 

Kattegattet gjennem Lillebelt. . | 1 Strib—Fredericia | 0,30 0,91 3,03 

Areal I (see Tabel IV) ...... | 1,09 

TERRE NE ee 0,59 
Areal er Re, i | 0,81 

Sum = M, 3,40 
= ee ee ee — — = = + 

Kattegattet gjennem Storebelt 2 Nene Eyes o rel 3,56 4,50 1,26 

Aveal liz, ek 0,36 

Sum = M, 3 Lundeborg— Lohals—Agerso 3,47 4,86 1,40 
= al — —— — + ——— 

Total Su Sum m, +M,). 4 Kramnitze Gab— -Fehmernsund 4,0 8,26 2,06 
Area ONE SE erster 2,10 

Sum = M, 5 Gjedser—Darserort | 50 | 10,36 2,07 
SSS == = ===. od = mm. + 

Kattegattet gjennem Øresund 6 Helsingør—Helsingborg 0,82 5,50 6,70 

ArealiV re 0,15 i all ee A LR ER AEK): || x 
Sie o Ge ge 7 Kjobenhayn—Drager—Limhamn | 1,1 5,65 5,14 

Areal VID Bienen: | 0,49 

Sum = M, 8 Stevns—Falsterbo 35 || 6,14 1,75 
= =: N 

Total Sum (M, DT Nz | 16,50 

Areal VIII. 2,88 
ne put : a 

SAME TE 9 Falsterbo—Arkona 30,0 19,38 0,65 
Areal IX EME TERESE ERE BES | 8,48 

Sam, Sirs on 10 Cimbrishamn—Bornholm—Côslin 76,0 27,86 0,37 

Areal EXO test cie 12,90 

Sum gar ll Torhamn—Memel 203,0 \ 40,76 0,20 

Area lok Feen ee: 41,81 

GMM a ss 60 € 12 Oscarshamn—Olands norra Ode | 2210 | 82,57 0,37 
Klintehamn—Ostergarnsholm—Windau | | 

Areal eX AR CE ne one | —19,32 
al Le En 

Som EP ee | 63,25 

iNOS 695.06 6 oo 13 Hango Odde—Spjutodde 41,0 | 6,05 0,15 

Differens 14 Grönskär—Hango Odde 111,0 | 57,20 0,52 

NNN st ee be | — 6,69 

Sum, modtaget fra Areal XV 15 Stor Jungfrun—Raumo | 134,0 1 50,51 0,38 
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floden have passeret de ved Nr. 1, 2,5... betegnede Stromprofiler. 

13 November 

Bemærkninger 

(see Tabel III). 

KI. 3 Kl. 9 Kl. 13 Kl. 16 Kl. 21 

Qo w | do 6 % 2 | Qo Wo Qo Wo 

ss. Fod pr.Sec.| Pat Sea: © | Fod pr.Sec. a Fod pr Sec. San Fod pr.Sec. ee Fod pr.Sec. 

—0,33 1,10 | —0,90 | —3,00 0,80 2,67 2,80 9,33 2,60 8,67 
1,41 4,68 5,44 0,00 — 5311 

0,77 | 1,48 0,59 — 0,47 — 1,95 

0,94 | 2,50 2,50 — 0,75 — 3,12 
= — - —— + 

2,79 | 7,76 9,33 1,58 — 7,58 
— — — — — Sees ee es — 

1,30 0,37 | 2,30 0,65 7,00 1,97 | 8,10 2,25 7,10 2,16 
0,54 0,81 0,90 | — 0,45 — 0,81 

184 | 053 | 3,11 | 00 | 7,90] 250 | 765] 22% | 689] 2,0 
Se a pe u 

4,63 1,16 10,87 2,72 17,23 4,30 9,23 2,50 | — 0,69 | —0,17 
3,50 4,48 0,00 — 3,50 — 3,50 

8,13 1,62 | 15,35 3,10 1723 345 | 5,73 1,4 |— 4,19 | —0,s1 
L u + 

6,30 | 76s | 8,80 | 10,73 | 10,50 | 13,0 | 10,10 | 12,30 8,40 | 10,24 
—0,15 | 0,15 | 0,74 0,09 — 0,21 

6,15 5,60 8,95 8,14 11,24 | 10,22 10,19 9,26 8,19 7,45 
0,39 1,08 0,49 — 1,21 — 1,21 

6,54 1,57 10,03 2,87 11,73 3,35 8,98 2,57 6,98 2,00 
— eee = =! — = EE eS = 

14,67 | 25,38 28,96 14,71 2,79 

346 | 7,68 —2,88 — 7,10 — 7,10 

18,13 0,60 33,06 1,10 26,08 0,87 7,61 0,25 |— 4,31 | —0,14 
6,12 4,70 —11,76 —14,11 — 8,00 

| 24,25 0,32 37,76 0,50 14,32 0,19 | — 6,50 | —0,09 | —12,3L | —0,16 
4,94 3,23 — 16,13 — 16,13 —11,29 

29,19 0,14 40,99 0,20 | — 1,81 | —0,01 | —22,63 | —O;11 | —23,60 | —0,11 
34,84 1,39 — 2,79 — 5,57 — 1,39 

64,03 0,29 42,38 0,19 | — 4,60 | —0,02 | —28,20 | —0,13 | —24,99 | —0,11 

| 
—2,76 | —11,04 — 2,76 8,28 11,04 

61,27 31,34 — 7,6 _19% | —13,95 
0,00 | 00 | 0,86 0,02 17,28 0,42 | — 8,64 | 0.21 | — 8,64 | —0,21 

— N — = — ——L il 

61,27 0,55 30,48 0,27 | —24,64 | —0,22 | —11,28 | —0,10 | — 5,81 | —0,05 
— 2,68 — 6,69 — 10,03 13,38 12,04 | 

58,59 | Ou | 23,79 | ous |—34,67 | —0,26 2,10 | 0 6,73 | 0,05 

d. 13de KI. 20 obser- 
veret Hast. = 10,0. 

d. 13de Kl. 10-13 obs. 
Hast. = 137,3. 

37" 



286 44 

tildeels var forhindret — opstemmet sig til større og større Højder i Østersøens sydvestlige 

Deel langs de danske og tydske Kyster samtidig med, at Middel-Hastigheden af Vandet for 

de forskjellige Strømprofiler nærmede sig til Nul, hvilket t. Ex., fandt Sted ved Strom- 

profilerne Nr. 11—12 d. 13de November Kl. 13, ved Strømprofil Nr. 10 d. 13de Kl. 16, for 

derefter at bevæge sig med negativ Hastighed tilbage mod N.O. Det vil saaledes sees, at 

d. 13de Kl. 21 bevægede den i Lillebelt og omliggende Arealer opstuvede Vandmasse sig 

ikke blot ud gjennem Belterne og Øresund, men tillige tilbage mod Øst ad den Vej, det 

var kommet, fra Profil 4 (Kramnitze Gab pr. Redby—Fehmernsund) at regne. 

Til Slutning troer jeg at skylde min Søn, Cand. polyt. T. A. Colding, at tilføje, at 

han ved dette Arbejde i høj Grad har været mig behjælpelig med Udførelsen af en Mang- 

foldighed af baade forberedende og endeligt afsluttende Arbejder, saasom graphiske Kon- 

struktioner, Beregninger og Tegninger etc., der maatte tilendebringes, forinden den Opgave, 

jeg havde stillet mig, kunde føres til Ende, og det er mig en Fornøjelse at tilføje, at 

han har udført alle disse Arbejder med en Dygtighed og Interesse for Sagen, der gjør 

ham Ære. 
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Alphabetisk 

287 

Register over samtlige Observationspunkter, 

hvorfra lagttagelser over Stormen og Vandfloden d. 12te—14de November 1872 ere modtagne, 

samt 

Angivelse af disse Punkters Plads paa Planerne I—VIl. 

12 

wo 
re 

bo N ND 10 0 

bo bo © 

N | Vand- 
Observationsstedets | stands- 

EN SEERE Er | observa- 

i | nærmere | LOD 
SEMEL | Beliggenhed. | Plan | Nr. 

I. Amerika. 

Boston 

Halifax 

Kingston 

Montreal 

New London | 

Philadelphia | | 
Portland | 

Quebek | 
Sidney | 

St. John. 

Il. Danmark, | 

Aalborg | II | 2 

Aalsgaard | Helsingør =| a} 

Aarhus | 4 
Agerso | Storebelt > 6 

Aistrup Vig | Kolding Fjord | - | 7 
Albuen | Lolland 068 

| Alrø | Horsens Fjord | - | 9 

Als Odde | Mariager Fjord | - | 10 

Anholt =) {fall 

Arnager | Bornholm | 

Assens = | 13 

Bagenkop Langelands =| 14 
Sydspids | 

Banholm = | 

Basnæs Skjelskør = | 19 

Berufjord Island | 

Bisserup Skjelskør - | 20 | 

Boderne i Aaker! Bornholm = | 21 

Bogense | 22 

Bredballestrand| Vejle Fjord = | 23 

Bregnor Hage | Odense Fjord | - | 24 | 

Daugaard Vejle | 
Dragør Amager - | 32 

| 

Lufttryk 
og Vind- 

| observa- 
| tioner, 

| Plan | N. 

IV | 37 

v2596 

120 

| VI! 150 

| - 1158 

| cet aera 

- | 183 

- |188 

VII | 212 

- |220 

| 

{| | 

IV| 3 
| 
| 

Saif 91) 

= 9 

| | 
| 
| | 

- | 28 

| - | 33 

| 

[AVE 59 
| - | 65 

E Observationsstedets | Ja | TE 

a en —| observa- | observa- 

cj ne cae [ue | damen 
Beliggenhed. Plan | Nr. | Plan | Nr. 

| PE) 
33 | Dreiens Odde | Kolding Fjord | II | 33 
34 | Dyrborg Faaborg = | 34] Vv | 68 
35 || Egense Mou, Limfjord. | - | 36 

36 | Egholm | Aalborg, Lim-| - | 37 
| fjorden 

37 | Endelave - | 39 | 

38 | Esbjerg We |) 
39 || Faaborg | - | 41 

40 | Fjellebro Faaborg - | 44 || 

41||Fornes Fyr | Mols, Jylland | - | 46 | - | 78 
42 | Fredericia | - | 47 

43 | Frederikshavn | - [481 -| 7 

44 || Frederiksværk | Isefjorden - | 49 

45 || Fredsholm Nakskov - | 50 

46 | Fuglsang Nakskov I 51 

47 || Gilleleje = |) 

48 || Gjedser Odde | Falsters Sydsp.| - | 53 | - 84 

49 | Gniben | Sjælland - | 54 | 

50 | Godthaab | Gronland =f tsi 

51 | Gronsund | Falster SE 
52 | Grønsund | Moen = ar oS 90 

53 | Gudhjem Bornholm - 59 - | 91 

54 | Gyllingnes Horsens Fjord | - | 60 

55 || Hasselo Nykjobing, = |e 
Falster | 

56 || Helleholm Fyr | Storebelt - | 65 

57 || Helsingor = | (60 

58 | Hesselo Fyr Kattegattet - | 68 | = | 104 

59 | Hirtsholmene do. = 69 

60 | Hjarnø Horsens Fjord | - | 70 

61 | Hornbæk | Helsingor =) | rei 

62 | Horsens | | = | ee 

63 | Hou Strand Gersdorfslund, | - | 73 
Horsens 

64 | Humlebæk Helsingor - | 74 

65 || Hvidbjerg Sluse| Vejle Fjord = | 76 | 

66 || Iviktut Gronland | - | 108 
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| 

£ Obser
vatio

nsste
dets 

| ae
 
| me

 

a) (est _ | obser
va- 

| obser
va- 

= ER
 

tione
r. 

| tioner
, 

= Navn
. 

nær
mer

e 
| é 

Belig
genhe

d. 

| plan | Ar. | Plan | Nr. 

67 |Jak
obsh

avn 

| Grøn
land

 
| V | 109 

68 | Kall
ehav

e 
Vord

ingb
org 

Il | 78 | 

69 | Kallu
ndbor

g 
| - | 79} 

70 | Kand
este

dern
e 

| Skag
en, 

Jyl- | - | 81! 

| land
s 

Vest
kyst

 
| | 

71 | Karr
ebæk

s- 

Nestv
ed 

| - | 82 
mind

e 

72 | Kjer
temi

nde 

- | 84] IV) 33 

73 | Kjøb
enha

vn 

Gasv
ærke

t 
Il) 85 

74 | do. Havn
en 

| - | 86] 

75 || do. | Land
boho

jsko
le 

| V [121 

76 do. Told
bod 

- | 87| 

77 | Kjog
e 

- | 88 | 

78 | Kold
ing 

- | 89 

79 | Kors
ør 

- | 90 

80 | Koste
r 

| Moen
 

= seh 7 

81 | Kram
nitz

e 
Gab | Rodb

yfjo
rd 

- | 938i] V 1122 

82 | Lidsø |Rodb
yfjor

d 
| - | 96 

83 | Lind
ersv

old 

| Pres
to 

Bugt
 

| Sal Sly 

84 | Lines
 

Lyst | Rodb
y 

| - | 98 | 

85 | Lohal
s 

Lang
elan

d 
| - | 99) vi |136 

56 | Lun
deb

org
 

| Fyen
 

| - |100
 

| 

87 | Lyng
s 

Odde
 

| Frede
ricia

 
| - |101

 

88 | Lyo | | - 1102| | 
89 | Læsø

 
| - | 103) .- | 142 

90 | Løgst
ør 

Limf
jord

en 

- 104 

91 | Mari
ager

 
| - | 105 | 

92 | Marst
al 

| | - ‚106
 

- | 145 

93 | Masn
edsu

nd 

| IE | 108 | - 1146 

94 | Midde
lfart

 
| - |110}

 
- |148 

95 | Mulle
rup 

Korso
r 

- | 111}
 

96 | Naks
kov 

- |112
| 

97 | Nest
ved 

| - [114]
 

| 
98 | Nexe

lo&H
avns

o! 

Seje
ro,K

atte
gat|

 

- | 115)
 

99 | Nexo | = | 116 | - | 159 

100 || Nybo
rg 

| Saa
le)

 

| 

101 | Nykj
obin

g 
| Falst

er 
| - |119

| 

102 | do. Sjæl
land

 
ES 120 | 

103 || Nyor
d 

ved Moen
 

- |121|
 

- |166 

104 || Nyste
d 

| | - |122
| 

105 | Næsg
aard

 
Falst

er 
eal | - | 167 

106 | Oden
se 

Kana
lbas

sin 

| - | 123)
 

| 

107 | Omø Stor
ebel

t 
- 1124)

 
- [169

 

108 || Pres
tobu

gt, 

| - | 128 

Fedd
et 

| 

ER Observationsstedets anes | viene 

& | observa- | observa- 
3 | SE REG tioner, _ tioner. 

| j Beliggenhed. | plan | Nr. | Plan | Ar. 

109 | Randers | 111 1129| VI | 189 

110 | Refsnes Kallundborg | - 130 - 1190 

111 | Reykjavik Island | 0192 
112 | Rudkjobing - [181] 
113 | Rungsted - | 132) 

114} Rødvig Stevns - | 134] - | 200 

115 | Rønne - |185]} - [201 
116 | Ronneklint Presto - ı136|| - | 202 

117 | Rørvig Isefjorden - 1137| - | 203 
118 | Sallingsund | Glyngøre, Limfj.| - | 138 
119 | Samsø | Ballen Havn - |139| 
120) do. Langere Havn || - | 140 

121 | do. Maarup Havn | - | 141} Vil} 205 

122 || do. Vestborg Fyr | | 
123 | Saxkjobing | - | 142 

124 | Sejerø Fyr | - IE 211 

125 | Skagen | - 143 - 1213 

126 | Skjelskor | - 1144 

127 | Skotterup | Helsingør | - | 145) 

128 | Slipshavn Nyborg | - | 147 | 

129 | Spodsbjerg Langeland | - |149 - |216 

130 | Sprogø | Storebelt - [150 - | 217 
131 | Stege - | 151) 

132) Stenderup Solkjer Aa, - /152 
| Lillebelt | | 

133 | Storvorde Hals, Limfjord. | - | 155 

134 | Strandegaard | Kallebodstrand | - 1157 

135 | Strandhusene | ved Svendborg | - |158 
136 | Strib | | - 1159 
137 | Stubbekjobing | | - | 161] 
158 | Stykkisholm Island | | - | 225 

139 | Svendborg | | - 11621" - |229 

140 | Svinninge Isefjorden | - 11631) 
141 | Søby Æro | - [165 
142 | Sølyst | Gamborg Fjord, - |167 

| Fyen | 

143) Taars Færge | Lolland | Iv | 169 | 

144 | Tarm Varde - 1233 

145 | Thorshavn | - |237 

146 | Thurø | ved Svendborg || - | 171 

147 | Thyboronkanal | Jyllands Vestk.| - |172| | 
148 | Tisvildeleje SjællandsNord-| - |173| | 

kyst | 

149 | Tranekjær Fyr | Langeland | - 1174| 

150||Trelde Nes |Vejle Fjord | - [176] 



| Vand- | Lufttryk | Vand- Lufttryk 
£ | Observationsstedets | stands- | og Vind- | = | Observationsstedets stands- | og Vind- 
& | =a | observa- | observa- | & | observa- | observa- 

= | Navn: nærmere ner NE nes c Nant A nærmere | Monet. toners, 
Beliggenhed. "Plan | Nr. || Plan! Nr. Beliggenhed. | Plan Wr. | Plan Nr. 

151 | Tunnerup | Falsters Østkyst! IV | 178 | VII) 244 | 188 Ic ette | IV | 45 

152 | Udbyhoj |Indlobet til || - 1179 189 | Charlesville | | - | 47 
| RandersFjord 190 | Cherbourg | | - | 48 

155 | Ulfsund | Vordingborg - |180 191 | Havre | | - |100 

154 | Vejle | - 1182| - | 250] 192) Limoges | | - |132 
155 | Vejro Fyr | - [183 193 | Lorient | | - [137 
156 | Vester Aaby Faaborg | - 1184 194 | Lyon | | - |141 
157 | Vinding Vejle Fjord - |185 195 | Paris | | - 1175 

158 | Aroskjobing | | - 1198 196 | Rochefort | | | - |194 
| 197 | Roche & Yon | | - |197 

IL, England 198) HUE | | Vil) 241 
(Storbrittanien og Irland). | | 

| | | V. Grækenland. | | 
159 | Aberdeen IV! 2 | | | 
160 | Ardrossan | | - | 111199 | Athen | IV! 15 
161 | Armagh Irland - | 121200 | Corfu | | v | 53 
162 | Dover | | | | V | 64 | | 

163 | Donaghadee | | - | 66 , | | 
164 FRR. |_| 67 | VI. Holland & Belgien. | | 

165 | Greencastle | | - | 871201 Amsterdam | [Ves 
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Résultats de quelques recherches sur la tempête et les inondations 
du 13 novembre 1872 dans la mer Baltique. 

Par 

M. Colding. 

Avant de communiquer les résultats de mes recherches sur la tempéte et les inondations 

du 13 novembre 1872, je commencerai par donner un court apergu des résultats de quel- 

ques recherches antérieures relatives å l’action du vent sur les mouvements de l’eau dans 

le port de Copenhague et ses alentours, ainsi que j'ai eu l’occasion de l’observer et de 

l’etudier il y a vingt et quelques années. 

En 1858, le ministère de l'intérieur fut saisi d'une demande de concession ayant 

pour objet un agrandissement du port de Copenhague vers le Sud, au moyen d’un canal 

de navigation bordé de quais, creusé A travers le Kallebodstrand et débouchant dans les 

parties profondes de la baie de Kjoge. En ma qualité d'ingénieur de la ville, je fus charge 

par le «Magistrat» de Copenhague de faire un rapport sur ce projet, principalement au 

point de vue de la question des égouts, car les eaux sales de la ville et de ses faubourgs 

se deversant dans le port, qui est constamment traversé par un courant d’eau pure venant 

de la baie de Kjoge ou du Sund suivant que ce courant est dirigé du Sud au Nord ou du 

Nord au Sud, il importait beaucoup, pour la salubrité de Copenhague, qu’on s’assurat que 

le rétrécissement projeté du Kallebodstrand en vue du canal ci-dessus mentionné ne dimi- 

nuerait pas l’afflux de l’eau et par suite aussi sa pureté dans le port. 

Relativement à l'influence que l’exécution du projet dont il s’agit exercerait sur les 

courants dans le port de Copenhague, les opinions étaient très partagées. D'un côté, on 

faisait valoir que les masses d’eau qui, de la partie du Sund au sud de Vile d’Amack, sont 

amenées dans la baie de Kjoge et de là dans le port par le vent et le courant du Sud, 

comme aussi celles qui, de la partie du Sund au nord d’Amack, sont apportées dans le 

port par le vent et le courant du Nord, devant dans les deux cas passer par le Kallebod- 

strand, il en résultait que l’exhaussement de niveau då au vent et au courant dépendait 

essentiellement de l'écoulement plus ou moins facile de l’eau dans le Kallebodstrand. De 

l'autre côté, au contraire, on prétendait que la différence de niveau qui, avec un vent et 

un courant donnés, se produit maintenant dans le Sund, immédiatement au nord et au sud 

d’Amack, étant la mesure de la force avec laquelle l’eau est poussée a travers le Kallebod- 

strand, force qui resterait toujours la même après l'établissement du canal projeté, on 

38" 
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pouvait en conclure que si la résistance produite par ce canal était plus grande que celle 

existant actuellement, il passerait par heure, le vent et le courant étant les mémes, un 

volume d'eau moins considérable qu'auparavant à travers le port de Copenhague, et cela 

quelle que fut la direction du courant. 

Comme on manquait alors de données précises sur les causes des mouvements de 

l'eau dans le port de Copenhague et ses alentours, il était nécessaire, avant que je pusse 

me prononcer avec certitude sur la question que j'avais à résoudre, d'entreprendre dans 

différentes conditions une série d'observations sur les mouvements de l’eau dus à l’action 

du vent, et les résultats de ces recherches furent pour moi d'une si grande clarté, qu'il 

me devint ensuite facile de m'acquitter de ma tache. 

Les observations furent faites 3 fois par jour, le matin, à midi et Je soir, pendant 

la dernière moitié du mois d'octobre 1858, et dans des circonstances assez favorables, car 
cette période fut marquée par des vents variables, faibles et forts, qui provoquèrent dans 

les parages dont il s’agit des courants et des hauteurs d’eau trés caractéristiques. 

Je choisis mes points d’observation dans le Sund le long de la cöte orientale d’Amack, 

au fort des Trois-Couronnes (Trekroner) et à Drager, le long de la côte occidentale d’Amack, 

des Trois-Couronnes au Kongelund, et le long de la cöte sélandaise, aux endroits suivants: 

la douane de Copenhague, Gammelholm, Langebro, l'usine à gaz, Strandegaard et Hundinge 

Strand, en rapportant partout les hauteurs de l’eau à la hauteur moyenne. 

Outre les hauteurs de l’eau dans tous ces points, j'observai en même temps autant 

que possible les directions des courants, tandis que leurs vitesses ne furent mesurées qu'à 

Drager, dans le Sund, à Gammelholm et à Langebro, dans le port de Copenhague, et a 

Strandegaard, dans le Kallebodstrand. 

Les résultats de ces observations sont consignés dans le tableau I. Quelques-unes 

des particularités les plus caractéristiques des courants, choisies parmi celles qui semblent 

jeter le plus de clarté sur la question dont il s’agit ici, sont représentées sur le plan I, 

qui renferme une carte des parages ci-dessus mentionnés et indique en méme temps la 

hauteur de l’eau, en partie dans le Sund, le long de la cöte orientale d’Amack, en partie 

dans le Kallebodstrand, le long de la côte occidentale d’Amack, et enfin le long de la côte 

sélandaise, depuis les Trois-Couronnes jusqu'à Hundinge Strand, dans la baie de Kjoge. 

En examinant de plus pres ces observations, on voit que les vents d’Est accumulent 

l'eau dans la baie de Kjoge, de manière que son niveau s’eleve uniformément dans la 

direction du vent de la côte orientale d’Amack vers la côte sélandaise, et que ces vents 

produisent un courant dirigé vers le Nord aussi bien dans le Sund que dans le port de 

Copenhague. On voit en même temps que, lorsque le vent tourne de l'Est au Nord, la 

vitesse du courant diminue, tandis que le niveau de l’eau dans la baie de Kjoge suit la 

rotation du vent, et s’abaisse d’autant plus vers le Sud que le vent tourne davantage au 

Nord. Les vents d'Ouest, au contraire, chassent l'eau de la baie de Kjoge, et l’accumulent 

de l'Ouest à l'Est vers la côte suédoise, de manière que la mer est basse sur la cote 

sélandaise et haute sur la côte orientale d’Amack, en même temps qu'ils produisent un 

courant dirigé vers le Sud tant dans le Sund que dans le port de Copenhague. 

On arrive ainsi facilement à reconnaître comment la direction et la vitesse des 

courants, & Copenhague, dépendent de la direction et de la force du vent. En effet, de 
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méme que mes recherches montrent que le vent, en soufflant sur le Kallebodstrand, entraine 

l'eau avec lui par suite de la friction qu'il exerce sur elle, d'où il résulte que la mer est 

basse sur la côte d’où vient le vent et haute sur la côte opposée vers laquelle il souffle, de 

même il doit se produire un phénomène identique partout où le vent souffle sur les mers. 

Les vents d'Ouest entraineront donc l'eau de la Baltique vers les côtes de la 

Russie et y feront monter la mer, tandis qu'elle sera basse sur les côtes suédoises, dans 

les parages au sud de la Suède et le long des îles danoises, et ces eaux basses au sud 

de Falsterbo donneront évidemment naissance à un courant allant du Sund dans la Baltique. 

Mais ces mêmes vents d'Ouest poussent en outre l’eau de la mer du Nord dans le Cattégat, 

en même temps que l’eau du Cattégat est refoulée de la côte du Jutland vers les côtes de 

la Suède, de sorte que la mer devient haute à Elseneur. Ces divers effets réunis des vents 

d'Ouest constituent par conséquent les conditions d'un fort courant dirigé vers le Sud à 

travers le Sund, comme cela a été constaté dans mes expériences, où un vent frais de 

l'O.-N.-0., ayant une vitesse de 30 pieds env. par seconde, a produit dans le Sund un 

courant Nord-Sud, dont la vitesse, à Dragor, était de 3,33 pieds par seconde. Outre ces 

courants coulant vers le Sud qu'ils déterminent dans le Sund, les vents d'Ouest y entrainent 

l'eau de la baie de Kjoge, de sorte que les eaux deviennent basses dans le Kallebodstrand, 

et il en résulte naturellement aussi un fort courant vers le Sud dans le port de Copenhague; 

c'est en effet ce qui a lieu et j'ai trouvé que ce courant avait une vitesse de 1%/4 pied 

par seconde. 

Les vents d’Est exercent une action inverse; ils chassent l’eau du Cattégat dans 

la mer du Nord et loin de la côte suédoise, ce qui donne des eaux basses à Elseneur, et 

par lå se trouve remplie la condition d’un courant Sud-Nord à travers le Sund. D'un autre 

côté, le vent d’Est refoule l'eau de la Baltique vers les côtes danoises au sud de la Suède, 

et ces eaux hautes au sud de Falsterbo, conjointement avec les eaux basses à Elseneur, 

produisent par conséquent dans le Sund un courant relativement rapide dirigé vers le Nord. 

Mais, par l’action combinée du vent d’Est et de la pente de la mer de Falsterbo à Elseneur, 

ce courant est poussé vers le N.-O. dans la baie de Kjoge, ou il vient heurter avec toute 

sa force vive contre la côte sélandaise, et, comme l'ont montré les observations faites le 

long de cette côte, l'eau s'y élève jusqu'à une hauteur qui dépend de la force du vent d’Est 

et de la force vive du courant, en un point dont la situation varie avec la direction du vent. 

De toute la masse d’eau qui, avec les vents d’Est, traverse le Sund de Falsterbo à Elseneur, 

la plus grande partie passe naturellement à l’est d’Amack, où le profil du courant est bien 

plus grand que celui du courant du port de Copenhague; mais, comme on vient de le 

voir, il y en a une portion qui est entrainée par le vent et le courant dans la baie de Kjoge, 

et s'y élève à une hauteur dont le maximum, par un fort vent d’Est ayant une vitesse de 

45 pieds par seconde, se trouvait en un point situé entre Strandegaard et Hundinge Strand. 

De ce point, où le courant s’arrétait, l'eau s’écoulait en partie au Sud vers Kjoge, en partie 

au Nord et au Nord-Est dans le port de Copenhague et autour de la partie meridionale 

d’Amack jusqu’au lit du courant principal, a l’est de cette ile, et les eaux qui, par le vent 

ci-dessus mentionné, traversaient le port de Copenhague du Sud au Nord avaient une vitesse 

de 2,66 pieds par seconde, tandis que celle du courant principal Sud-Nord entre Amack et 

la Suede depassait 5 pieds par seconde. Que le courant füt Nord-Sud ou Sud-Nord, sa 
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vitesse dans le port de Copenhague n'était done que la moitié environ de celle du courant 

qui traverse le Drogden et le Flinterenden à l’est d’Amack, et comme le profil du courant 

du port de Copenhague n'était que les 0,02 env. de celui du courant du Drogden et du 

Flinterenden, il en résultait que la quantité d'eau qui traversait le port, tant avec un cou- 

rant Nord-Sud que Sud- Nord dans le Sund, s'élevait à peine à 1 pied cube pour chaque 

300 p. c. passant à l'est d’Amack. Par conséquent, comme cette quantité d’eau peut, dans 

tous les cas, être regardée comme insignifiante vis-à-vis du courant principal à l’est d’Amack, 

il était évident que même une fermeture complète du port de Copenhague ne produirait 

ni à la douane ni dans la baie de Kjoge un exhaussement de niveau sensiblement plus 

marqué que celui qu'on observe actuellement, et la question principale soumise à mon 

examen se trouvait ainsi entièrement résolue, puisque mes recherches avaient démontré que 

la masse d'eau qui traverse le port de Copenhague dépend seulement des dimensions de la 

passe ou des passes qui y donnent accès. 

La connaissance que ces recherches préliminaires dans les parages autour de Copen- 

hague m'avaient donnée de l'influence du vent sur les mouvements de l’eau dans la mer, 

et que j'avais acquise avec relativement peu de peine, m'inspira le désir de faire des recher- 

ches analogues dans d’autres points des côtes de la Baltique, où il n'y a pour ainsi dire 

ni flux ni reflux, afin d’eclaireir si possible quelques questions importantes dont nous n'avons 

presque aucune notion, bien qu'elles jouent évidemment un grand rôle dans la nature, entre 

autres en ce qui concerne la protection de nos côtes plates contre les inondations et les 

empiètements de la mer; mais tout mon temps élant absorbé par d’autres occupations, je 

dus renvoyer à plus tard l'exécution de ce projet. Il s'était ainsi écoulé plusieurs années, 

lorsque l’occasion d'étudier en grand ces phénomènes se présenta d'elle-même lors de 

la tempête du 13 novembre 1872 et de l’inondation qui l’accompagna, inondation 

d'une violence inconnue jusque là, qui submergea une grande partie des côtes danoises et 

allemandes de la Baltique, quelle envahit avec une force irrésistible en apportant partout 

la mort et la dévastation. 

La marche rapide de l'inondation et les terribles ravages qu'elle occasionna firent 

qu'heureusement un grand nombre de personnes suivirent attentivement le mouvement ascen- 

dant et descendant de l’eau; mais comme l'élévation extraordinaire de la mer ne semblait 

pas être en rapport avec la force de la tempête, qui ne présentait pas à un plus haut degré 

le caractère d'un ouragan que celles qu'on avait eu quelquefois l’occasion d'observer, les 

dégâts qu'elle causa en fait de tuiles emportées et d'arbres renversés n'étant guère plus 

grands que ceux qui avaient été constatés plusieurs fois auparavant, cette circonstance fit 

supposer que la tempête n'était pas la cause principale de l’inondation, mais qu'il fallait 

sans doute la chercher dans une secousse de tremblement de terre qui avait bouleversé 

les eaux de la Baltique. 

En parcourant les récits que les journaux donnèrent de cet évènement, je me 

reportai aussitôt à l’époque de mes précédentes observations sur les mouvements de l’eau 

à Copenhague, et m'affermis de plus en plus dans l’idée que, d’après toutes les apparences, 

l'inondation n'était, sur une échelle grandiose, qu'un effet du même genre que celui que 

j'avais eu l'occasion d'étudier en 1858 dans les parages autour de Copenhague. 

Je résolus alors de rassembler aussi promptement que possible les nombreuses 
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observations sur la marche des évènements qui avaient été faites dans tous les points atteints 

par l’inondation et dont le souvenir était encore tout récent, afin de chercher par leur 

moyen à me rendre compte des lois générales suivant lesquelles ce terrible phénomène et 

d'autres du même genre se développent. Dans ce but, je fis aussitôt insérer dans les 

journaux une invitation à recueillir le long de toutes nos côtes des renseignements sur la 

tempête et l’inondalion, et m'adressai en même temps au ministère de l’intérieur et au 

ministère des affaires étrangères, avec prière de me prêter leur assistance pour me procurer 

dans le pays et à l'étranger les renseignements dont j'avais besoin. Je rencontrai partout 

le plus grand empressement à me seconder; une circulaire imprimée à plusieurs centaines 

d'exemplaires et accompagnée d'un schéma à remplir fut expédiée au dedans et au dehors, 

et on y répondit en m’envoyant successivement près de 400 communications — parmi lequelles 

un mémoire de M. Baensch «Die Sturmfluth an den Ostsee-Küsten des Preussischen Staates 

vom 12/13 November 1872», Berlin 1875 — relatives à la direction et à la force du vent 

et à l’état de la mer, tels qu'ils avaient été observés à différents moments des trois journées 

du 12, 13 et 14 novembre 1872. 

Outre ces communications, l'Institut météorologique de Copenhague, sur ma demande, 

mit à ma disposition une série très précieuse de cartes synoptiques du temps indiquant 

la distribution de la pression atmosphérique, la direction et la force du 

vent 3 fois par jour (à 8 h. du matin, à 2 h. et à 10 h. du soir) sur tout l’espace qui s'étend 

de l'Europe méridionale jusqu'au Spitzberg et de l'Amérique jusque bien avant dans l'intérieur 

de la Russie asiatique, et la section topographique de l'état-major me remit une grande 

collection de cartes, donnant des renseignements sur l'étendue des côtes inondées, sur la 

plus grande hauteur de l'inondation, sur les ravages qu’elle avait causés, etc. 

Pour tirer le meilleur parti possible de tous les renseignements ainsi obtenus sur 

la tempête et l’inondation du 13 novembre 1872, je les ai représentés, pour chaque lieu 

d'observation en particulier, par des courbes qui, étant construites à l’aide des observations 

elles-mêmes, indiquent exactement la hauteur de l’eau, la pression barométrique, 

la vitesse du vent et la direction du vent à un moment quelconque des trois jours 

dont il s’agit. 

A cet effet, j'ai, pour chaque lieu d'observation, pris le temps, considéré comme 

variable indépendante, pour abscisse, et la grandeur variable qui en dépend pour ordonnée 

d’une courbe dont la forme est déterminée par lune des séries d'observations entreprises 

au lieu considéré pour mesurer la hauteur de l’eau, la pression barométrique et la vitesse 

du vent. En portant ainsi, pour chacune de ces séries, les temps des observations, exprimés 

en heures, comme abscisses sur un système de coordonnées rectangulaires à partir d'une 

origine donnée, et en y portant ensuite comme ordonnées, d'une part, les hauteurs corre- 

spondantes de l'eau exprimées en pieds, d'autre part, les pressions de l'air exprimées en 

millimètres et enfin les vitesses du vent exprimées en pieds par seconde, j'ai été à même, 

pour chaque lieu d'observation, de construire les différentes courbes que la hauteur de 

l'eau, la pression barométrique et la vitesse du vent ont probablement suivies pendant toute 

la période du 12 au 14 novembre. 

On trouvera sur les plans IN — VII cette représentation graphique des résultats de 

toutes les séries d'observations qui m'ont été communiquées sur les hauteurs de l’eau, la 
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pression barometrique et les vitesses du vent. J'ajouterai seulement que j'ai surtout choisi 

ce mode de représentation parce qu'il présente ce grand avantage d'indiquer, à côté des 

hauteurs de l’eau, des pressions de lair et des vitesses du vent véritablement observées, 

les valeurs probables de ces éléments aux heures pour lesquelles les observations directes 

font defaut. 

Quant aux directions du vent, on les a indiquées de la maniére ordinaire sur les 

plans IV—VII, qui en montrent la vitesse à l’aide de flèches qui volent avec le vent. 

A l'occasion de ces résultats, je dois regarder comme très regrettable qu'on ne 

détermine qu’exceptionnellement par voie directe la vitesse ou la force du vent, et se con- 

tente le plus souvent d’une appréciation d'après les 6 divisions de l’échelle météorologique; 

car l'erreur à laquelle on s'expose ainsi dans la détermination de la vitesse du vent peut 

souvent devenir si grande, qu'elle semble enlever presque toute leur valeur aux détermina- 

tions météorologiques plus délicates des éléments, tels que le degré d'humidité, la tension 

de la vapeur et la température, qui exercent une influence sur les courants atmosphériques. 

Cependant j'ai été assez heureux pour recevoir de la Société Royale des Sciences, à 

Stockholm, un certain nombre de mesures de la pression du vent exécutées à la même 

époque, et en comparant avec elles les déterminations de la force du vent faites d'après la 

méthode météorologique ordinaire, je suis arrivé à ce résultat qu'on peut compter en 

moyenne que chaque barbe de flèche de l'échelle météorologique, où la force du vent est 

divisée en 6 degrés, correspond à peu près à une vitesse de vent de 15 pieds danois par 

seconde, rapport qui m'a permis de donner la vitesse très approchée du vent dans chacun 

des lieux d'observation, comme on le trouvera indiqué sur les plans IV— VIT. 

Afin de pouvoir suivre plus sûrement le développement graduel de la tempête et 

de l’inondation du 12—14 novembre 1872, j'ai jugé nécessaire de construire de 6 en 6 heures, 

pendant ces trois jours, des cartes synoptiques pour toute l'Europe septentrionale et cen- 

trale, et, pour plus de clarté, j'y ai ajouté une carte du temps le 13 novembre à 2 h. du 

soir, heure à laquelle l’inondation avait à peu près atteint son maximum dans les eaux 

danoises. On trouvera toutes ces cartes synoptiques représentées sur les plans VIII—XV. 

En examinant les isobares qui sont tracés sur ces cartes, on voit par leur situation 

que, pendant la tempête, il s'était produit dans tout l'atmosphère une rupture extraordinaire 

d'équilibre qui avait nécessairement pour conséquence un effort équivalent des masses d'air 

pour le rétablir par de grands courants atmosphériques continus correspondant à la position 

des isobares. Que ces courants puissants fussent précisément le résultat de la rupture 

d'équilibre survenue dans l'atmosphère, cela découle clairement de la distribution des flèches 

autour des trajectoires du vent que j'ai tracées sur les cartes, lesquelles on peut, je crois, 

sans erreur sensible, regarder comme indiquant la direction principale des dits courants. 

En effet, en comparant ces trajectoires avec les directions observées du vent, que les flèches 

indiquent, on trouve que l'écart entre les différentes directions du vent et la direction 

moyenne ne dépasse pas en général ce qui peut être attribué à des erreurs d'observation, 

provenant de ce que la direction et la force du vent ne sont déterminées que par une 

appréciation. La signification que j'attribue à ces trajectoires est en outre confirmée par 

les observations faites sur la fumée des grandes cheminées d'usine, lesquelles montrent 

que, tandis que la direction du vent, dans le voisinage de la surface terrestre, oscille tou- 
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jours plus ou moins autour de sa direction réelle å cause des arréts dus aux circonstances 

locales, ces oscillations cessent presque complétement de se manifester lorsqu’on détermine 

la vitesse du vent à de grandes hauteurs, comme celles où planent les nuages. 

Le mouvement de ces courants atmosphériques suit naturellement les lois générales 

qui régissent les courants des corps fluides, à savoir: que les trajectoires du mouvement 

sont déterminées par la grandeur et la direction des forces impulsives, que les courants 

sont d'autant plus puissants que les forces impulsives et les masses d'air en mouvement 

sont elles-mêmes plus grandes, et que la résistance que les mouvements de ces courants 

rencontrent près de la surface de la terre croît avec les inégalités que présente cette sur- 

face. Cette résistance est donc beaucoup plus considérable sur les continents et les îles 

que sur les mers, et par suite il est naturel que les courants atmosphériques tendent à se 

mouvoir de préférence au-dessus des mers, où elle est minimum. Mais même alors, il se 

produit une friction sensible entre l’eau de la mer et les masses d'air qui la rasent, et par 

la force vive que Pair cède ainsi à la surface de la mer, celle-ci est refoulée en avant dans 

la direction du vent. Mais à cause de la friction que les molécules d’eau exercent les 

unes sur les autres, ce mouvement superficiel de la mer ne peut avoir lieu sans se pro- 

pager successivement dans les couches inférieures, et si le vent souffle d'une manière per- 

manente dans la même direction, il se communiquera dans toute la profondeur de la mer 

avec une vitesse maximum à la surface et minimum au fond. De plus, comme la surface 

sur laquelle le vent agit est horizontale ou inclinée, et que, par un temps calme, l’eau est 

par conséquent en repos ou en mouvement dans la direction de la pente, l'action du vent 

sur la surface produira alors dans la mer un grand nombre de courants particuliers, comme 

je Vai fait voir dans mon mémoire sur l’action du vent sur les courants de la mer, publié 

dans les Vidensk. Selskabs Skrifter 5° Série, 11 Vol., N° III, 1876, et qui doit surtout être 

considéré comme une étude préliminaire en vue des présentes recherches sur la tempête 

et l'inondation du 13 novembre 1872. 

J'ai en effet démontré dans ce mémoire que, lorsque le vent souffle sur une mer 

immobile qui est limitée de manière que le courant qu'il y produit est arrêté dans sa marche 

en avant ou ne trouve pas d'écoulement sur les côtés, la force du vent soulèvera l’eau 

contre les obstacles qu’elle rencontre, de sorte que la surface de la mer formera un plan 

incliné dont la pente a une direction opposée à celle du vent. Par suite de cette inclinaison 

de la surface, l’eau sera sollicitée non seulement par la force du vent, qui tend à la pousser 

en avant, mais aussi par la pesanteur, qui tend à la ramener en arrière, et l’action simul- 

tanée de ces deux forces se traduira par un double courant, à savoir un courant supérieur 

qui suit la direction du vent, et un courant inférieur en sens contraire, qui coule sur le 

fond de la mer. Ce dernier courant est d’abord très petit; mais lorsque le vent se main- 

tient, le niveau de l’eau s'élève jusqu'à une certaine hauteur, qui, pour le lieu considéré, 

dépend seulement de la force du vent, et, cette hauteur une fois atteinte, le courant infé- 

rieur emporte à chaque instant une quantité d'eau égale à celle qui est amenée par le 

courant supérieur. 

Bien que je n’aie pas l'intention de rechercher ici l'origine de la tempête du 13 no- 

vembre — point sur lequel je me réserve de revenir plus tard si mon temps me le permet — 

je ne manquerai pas cependant de signaler un fait qui se rattache étroitement à cette 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk og math. Afd. I. 4, 39 
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question, et qui a eu une grande influence sur le développement et la marche de la 

tempête. 
En examinant la distribution de la pression atmosphérique sur tout l'immense 

terrain parcouru par la tempête, telle qu'elle est indiquée pour les différentes heures sur les 

plans VIII—XV, on voit que, le 12 novembre, vers minuit, cette pression s'élevait à 1807" 

dans le nord de la Suède et en Norvège, et que, tandis qu'elle se maintenait à une hauteur 

moyenne (760™") dans la partie méridionale de la Baltique, elle était au-dessous de la 

moyenne dans toute l'Europe centrale et atteignait son minimum (745"") aux environs de 

Vienne. Joint-on ensuite par une ligne droite les centres de haute pression avec ceux de 

basse pression, on constate que cette ligne est à très peu de chose près dirigée du Nord 

au Sud. Dans les 12 heures suivantes, jusqu'au 13 novembre à midi, la pression dans le 

nord de la Suède et en Norvège n'a cessé de s’accroitre, et les masses d'air se sont dé- 

placées de plus en plus vers le S.-E.; dans la partie méridionale de la Baltique, la pression 

s'est maintenue environ à la même hauteur moyenne, tandis que la pression minimum s'est, 

sans grand changement, transportée de Vienne à la frontière de Bohème, dans le voisinage 

d'Eger, et la ligne joignant les centres de haute et de basse pression est dirigée du N.-N.-E. 

au S.-S.-0. Enfin, 12 heures plus tard, le 13 novembre à minuit, la pression dans le nord 

de la Suède et en Norvège était encore de 780%, mais les masses d'air s'étaient déplacées 

encore davantage vers le S.-E; quant à la pression minimum, elle s’etait transportée d’Eger 

à Amsterdam en s’élevant à 750", et la ligne joignant les centres de haute et de basse 

pression avait pris la direction du N.-E. au S.-O. 
Il résulte évidemment de ce qui précède que, durant la tempête du 13 novembre, 

tout l'atmosphère a tourné «avec le soleil», les masses d'air avec la haute pression s'étant 

constamment déplacées vers le S.-E., tandis que celles avec la basse pression ont été 

entraînées vers le N.-O., et en poursuivant plus loin cette recherche, on verra que le 

mouvement de rotation dont il s’agit s’est continué le 14 et le 15 novembre. Mais, pendant 

que tout l'atmosphère tournait ainsi, les isobares ont nécessairement tourné en même temps, 

et par suite les directions du vent ont dü aussi suivre le même mouvement pendant la 

durée de la tempête. 
Par le mouvement que la direction du vent, pendant la tempête, a ainsi été forcée 

d'exécuter du N.-E. au S.-E. par l'Est, le vent a peu à peu refoulé l’eau du golfe de Fin- 

lande et du nord de la Baltique d’abord vers le Sud, et puis de plus en plus vers l'Ouest 

contre les côtes danoises et allemandes, où il a fini par la soulever à la hauteur extraordi- 

naire que la mer a atteinte immédiatement avant qu'il eüt assez tourné au S.-E. pour que 

l'eau ptt s’écouler librement par le Sund, le Grand Belt et le Petit Belt, et amener par là 

la fin de l'inondation. 

Après m'être ainsi bien rendu compte du développement et de la marche de la 

tempête du 12—14 novembre, et avoir déterminé, d'une part, la distribution et la grandeur 

de la pression barometrique à l'aide des isobares, et, d'autre part, le mouvement des cou- 

rants atmosphériques à l’aide des trajectoires du vent munies de flèches, ainsi que les 

vitesses, exprimées en pieds par seconde (indiquées sur les plans en nombres rouges), avec 

lesquelles ces courants se mouvaient dans chaque point de leur parcours, j'ai trouvé néces- 

saire, pour pouvoir comparer exactement les variations observées du niveau de la mer 
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avec celles que la tempête, d'après ce qui précède, pourrait elle-même produire, de trans- 

porter ces observations sur les 8 cartes à plus grande échelle qu'on trouvera représentées 

sur les plans XVI—XXIII, qui ne comprennent que les pays d'où proviennent les renseigne- 

ments sur les variations de niveau de la mer, à savoir ceux situés le long des côtes de la 

Baltique et le Danemark. 
En outre, après avoir tracé sur ces cartes, d'une part, à l'encre noire, tous les 

isobares, qui montrent la distribution de la pression barométrique en même temps que les 

forces qui, en chaque point, maintenaient en mouvement les courants atmosphériques dont 

l'ensemble formait la tempête, et, d'autre part, à l'encre rouge, les trajectoires du vent, 

munies de flèches qui indiquent les directions que les masses d'air ont suivies, avec leurs 

vitesses également indiquées en nombres rouges, j'ai, par rapport aux observations des 
hauteurs de la mer représentées graphiquement sur les plans II—IV, marqué sur les cartes, 

à l'encre bleue, toutes les hauteurs observées au moment considéré, chacune à l'endroit où 

les observations ont été faites. Enfin, à l'aide de tous ces nombres, qui représentent, 

exprimées en pieds, les hauteurs observées au-dessus du niveau moyen de la mer, j'ai, 

sur les plans XVI—XXIII, cherché à déterminer par la méthode ordinaire les hauteurs pour 

un grand nombre de points intermédiaires, lesquelles, conjointement avec les hauteurs 

directement observées, m'ont permis d'indiquer la position sur la surface de la mer de 

toutes les courbes horizontales de niveau, qui, avec leurs hauteurs, sont imprimées en bleu 

sur les plans ci-dessus mentionnés. 

En considérant les 3 systèmes de courbes représentés sur ces cartes, à savoir: 

I. Les courbes de la pression atmosphérique ou les isobares, avec les pres- 

sions correspondantes, qui sont indiquées par des lignes et des nombres noirs; 

2. Les trajectoires ou courbes des directions du vent, avec les vitesses corre- 

spondantes, qui sont indiquées par des lignes et des nombres rouges, et 

3. Les courbes horizontales de niveau de la mer avec leurs hauteurs, etc. qui 

sont indiquées par des lignes et des nombres bleus, 
on constate tout de suite que, tandis que la direction du vent semble, sur tous les points, 

se placer par rapport aux lignes d’égale pression de manière que les trajectoires du vent 

coupent tous les isobares sous un angle de 30° environ, les courbes de niveau de la mer 

ont une tendance évidente & couper å angle droit la direction du vent, partout ou les cir- 

constances locales sont d'une nature telle que la mer peut étre soulevée par la force du 

vent, sans qu'il en résulte aucune pression capable de produire un courant lateral. Par 

contre, si ces circonstances ne sont pas telles que le soulevement de la mer, produit par 

la force du vent, soit forcé de suivre la direction de ce dernier, mais que la mer ait une 

pente naturelle et un écoulement sur les côtés, les courbes horizontales de niveau ne peuvent 

plus couper à angle droit la direction du vent, puisque celle-ci diffère de la direction dans 

laquelle se meut le courant marin. 

Mais si, pendant la tempéte du 13 novembre 1872, les courbes horizontales de 

niveau å la surface de la mer tendaient å couper å angle droit la direction du vent, partout 

où les forces impulsives originelles qui avaient bouleversé l'équilibre des eaux de la mer 

étaient seules dominantes, ce qui ressort clairement de l’examen des cartes tracées sur les 

plans XVI— XXIII, il s’ensuit que, pour chaque point de la mer, la résultante des forces 

39° 
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impulsives auxquelles l'inondation du 13 novembre doit son origine, était dirigée précisé- 

ment dans le même sens que le vent. Il ne peut donc y avoir de doute que c’est l'action 

de la tempête sur la surface de la mer qui seule a causé l'inondation; mais cette conclusion 

ne sera complètement justifiée que s’il est prouvé que la force qui a produit toute la série 

des soulèvements de la mer avait non seulement la même direction que le vent, mais aussi 

la même intensité, et c'est ce que j’essaierai de faire en terminant. 

Pour prouver que la force qui, à chaque moment, a été nécessaire pour soulever 

la mer à la hauteur observée et marquée sur les plans II—IV, avait précisément la même 

intensité que la force avec laquelle le vent a agi sur la mer, il suffit de considérer les 

formules que j'ai données dans mon mémoire sur l'action du vent sur les courants de la 

mer, lesquelles s'appliquent aux courants marins qui sont influencés non seulement par 

la pesanteur, mais aussi par cette force conjointement avec celle du vent. En effet si, à 

l'aide de ces formules, qui, ainsi que je Tai démontré dans ce mémoire, peuvent être 

regardées comme s'appliquant à tous les points des parages considérés où les courbes de 

niveau de la mer sont perpendiculaires à la direction du vent, et où l'eau, par conséquent, 

ne peut s’écouler sur les côtés, on calcule la hauteur à laquelle le vent, d'après sa force 

et la profondeur de l’eau, peut soulever,la surface de la mer, on trouve partout que cette 

hauteur coincide de si près avec celle qui a été véritablement observée, que la différence 

ne provient certainement que des erreurs d'observation (Pl. II). Cette remarquable concor- 

dance entre le soulèvement de la mer calculé d'après la force du vent et celui qui a été 

observé pendant la tempête, est une preuve évidente que l'inondation du 13 novembre avait 

uniquement pour cause la tempête et la trajectoire qu'elle a suivie. 

Ces comparaisons entre les soulèvements de la mer observés et calculés ont donc 

conduit à ce résultat très satisfaisant, qu'il sera toujours possible de déterminer avec un 

assez grand degré d’exactitude la hauteur à laquelle le vent peut soulever la mer dans des 

parages donnés, la direction et la force du vent étant connues. 

Après avoir exposé ce résultat principal de mes recherches, que j'ai obtenu à l’aide 

des observations recueillies sur la tempête et sur l'inondation — bien que tout d'abord je 

n’eusse que très peu d'espoir de les voir si complètement réussir — j'appellerai l'attention 

sur une petite rectification que j'ai jugé nécessaire de faire subir à la détermination indiquée 

plus haut de la vitesse du vent, correspondant aux 6 degrés différents de la force du vent 

qui, dans les cartes météorologiques, sont marquées par le nombre des barbes (1—6) dont 

sont munies les flèches servant à montrer la direction du vent. Pour trouver la vitesse du 

vent qui correspond en moyenne à ces 6 degrés, j'ai, comme il a été dit plus haut, pris 

pour base les communications que l'Académie des Sciences de Stockholm a bien voulu me 

faire des mesures de la force du vent qui, pendant la tempête du 13 novembre, avaient été 

prises en différents points de la Suède à l’aide d'instruments enregistreurs; en comparant 

les vitesses du vent correspondant à ces mesures avec les autres déterminations de Ja force 

du vent qui avaient été faites suivant le système de flèches barbées employé en météoro- 

logie, j'étais, après un mur examen, arrivé à ce résultat, que chaque barbe, dans le dit 

système, devait, à très peu de chose près, correspondre à une vitesse de 15 pieds par 

seconde. D'après cette donnée, je déterminai, comme je l'ai déjà dit, la vitesse du vent 

pour tous les lieux d'observation, et inscrivis ces vitesses sur tous les profils qui se trouvent 



vaQ\CA 
NO 08 À 

See <a 

61 303 ae 
LL \ RANDE 

> Wage 

sur les plans [V—VII. En transportant plus tard les vitesses ainsi déterminées sur les d' Br, 

cartes synoptiques du nord de l'Europe, et en les introduisant dans les formules contenues 

dans mon mémoire sur l’action du vent sur les courants de la mer, formules qui servent 

à calculer les hauteurs auxquelles le vent peut soulever les eaux de la mer, je trouvai que 

les hauteurs ainsi calculées concordaient assez exactement avec les hauteurs observées, les 

différences étant d'ordinaire assez petites. Mais une comparaison plus attentive me permit 

de constater que les premières étaient en général un peu plus petites que les secondes, 

ce qui indiquait que la vitesse réelle du vent, correspondant à chaque barbe de flèche était 

vraisemblablement un peu plus grande que 15 pieds par seconde. 

Je me proposai donc, à l’aide des soulèvements observés de la mer, de déterminer 

la vitesse correspondante du vent qui a produit chacun de ces soulèvements, et ensuite, 

pour chaque lieu d'observation, de calculer le rapport entre la vitesse V ainsi déterminée 

et la vitesse V,, qui est indiquée sur les plans [I—IV et basée sur l'hypothèse que chaque 

barbe de flèche correspond à une vitesse de 15 pieds par seconde. En calculant ce 

rapport = pour 30 profils autour de la Baltique et du Cattégat, j'ai trouvé qu'il 
1 

était partout compris entre les limites 1,20 et 0,93, et que la moyenne de toutes ses 
RR A f V FAN : 5 : 

valeurs pouvait être représentée par (7) — 1,07, don il suit qwon trouvera la vitesse 
1 

reelle du vent au-dessus de la mer en augmentant de 7 °/o les vitesses marquées sur les 

plans II—IV, ou, ce qui revient au même, en comptant la vitesse correspondant à chaque 

barbe de flèche à raison de 16 pieds par seconde. 

Cette petite rectification dans la détermination de la vitesse du vent ayant eu pour 

résultat, que les soulèvements calculés de l’eau, dans les mers dont il s’agit, semblent partout 

coïncider parfaitement avec les soulèvements observés, j'ai porté ces vitesses ainsi rectifiées 

sur les plans XVI— XXIII relatifs au nord de l'Europe, parce que je les considère comme 

correspondant assez exactement aux vitesses réelles du vent, surtout au-dessus de la mer. 

Après avoir prouvé que le soulèvement des eaux de la Baltique est dt à la tempête, 

il me sera facile, à l’aide des lois exposées pag. 17 du mémoire mentionné plus haut, de 

montrer comment, d'un moment à un autre, pendant la tempête, les eaux de cette mer ont 

en allant ou en revenant traversé une série de profils convenablement choisis tracés d'une 

côte à l’autre. En effet, au moyen des formules contenues dans ce mémoire, on peut cal- 

culer, d’une part, le volume d’eau qui, à un instant donné, s'est écoulé dans le Cattégat 

par le Sund, le Grand-Belt et le Petit-Belt, et, d'autre part, en déterminant en même temps 

de combien le niveau de la mer s’est élevé, d'un moment à un autre, sur une aire quel- 

conque de grandeur connue, le volume d’eau qui, entre les deux moments considérés 

et, en conséquence, par seconde, s’est accumulé sous le niveau ascendant, limité par les 

profils que l’eau traverse pour pénétrer dans l'aire ci-dessus mentionnée et en sortir. Si 

l'on suppose maintenant que toute la Baltique ait été divisée, par une série de profils 1, . 

2, 3, 4 etc., en une série d’aires I, II, III, IV etc., et que, pour chacune de ces aires, on 

ait déterminé le soulèvement de la mer qui s’y est produit par seconde, c'est-à-dire l'excès 

du volume d'eau qui y a pénétré par seconde sur celui qui en est sorti dans le même 

temps pour s’écouler dans le Cattégat, il est clair que si, à un moment quelconque, on 

détermine le volume de la masse d’eau que les trois détroits (le Sund, le Grand-Belt et le 
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Petit-Belt) déversent par seconde dans le Cattégat, on pourra avec une grande facilite, 

pour chacune des aires ci-dessus mentionnées, déterminer le volume d'eau qui y entre et 

qui en sort par seconde, et, ces aires étant connues, la vitesse moyenne avec laquelle le 

courant marin traverse chacun des profils qu'on a choisis. 

En exécutant ces recherches pour les époques de la tempête et de l'inondation du 

12—14 novembre qui sont mentionnées plus haut, et pour lesquelles j'ai dressé des cartes 

spéciales qui accompagnent mon mémoire, on trouvera que les mouvements calculés de 

l'eau, pour tous les points d'où j'ai reçu des renseignements, concordent parfaitement avec 

les mouvements observés (voir PI. VI). 
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Om en 

fossil Zebra-Form 
fra 

Brasiliens Campos. 

Med et Tilleg om to Arter af Slegten Hippidion. 

Af 

Dr. J. E.V. Boas. 

Med 2 Tavler. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Rekke, naturvidenskabelig og mathematisk Afd. I. 5. 

Kjøbenhavn. 

3ianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri, 

1881. 





Er faa Punkter har de sidste Decenniers zoologiske Forskning set saa smukke, saa klare 

Resultater af sit Arbejde, som i Hestegruppens Fortidshistorie, og Folgen har da ogsaa 

veret, at denne i en usedvanlig Grad har tiltrukket sig den almindelige Opmerksomhed. 

Jeg har selv tidlig folt mig fengslet af den, og det var derfor med Glede, at jeg gik ind 

paa en Opfordring fra Professor Reinhardt — ved hvis Afdeling af det herværende zoolo- 

giske Museum jeg har den Ære at assistere — til at bearbejde de af nu afdøde Professor, 

Dr. P. W. Lund indsamlede Heste-Levninger fra de brasilianske Knoglehuler. Vel maatte 

jeg allerede ved et flygtigt Gjennemsyn snart komme paa det rene med, at det Bidrag, som 

jeg ved en Bearbejdelse af disse vilde være i Stand til at levere til Gruppens Historie, altid 

kun vilde kunne regnes til de smaa; hertil kom endnu, at vort Museum er sparsomt for- 

synet med Sammenlignings-Materiale, idet vi af Eqvider kun besidder Eqvus caballus og Dele 

af Hipparion, medens derimod navnlig stribede Heste, som viste sig at vere af serlig Be- 

tydning for Sammenligningen, ganske fattes. Paa forskjellig Maade har jeg maattet søge 

at bøde paa denne Mangel; fuldstændig er det vel ikke lykkedes mig, men jeg nærer dog 

det Haab, at Arbejdet trods sine Ufuldkommenheder ikke vil være ganske unyttigt. 

Afhandlingen beskæftiger sig hovedsagelig med én Form, Eqvus lundii, hvoraf 

der har foreligget ret talrige Levninger; jeg har behandlet denne Form paa den Maade, at 

jeg först har givet en Fremstilling af Forskjellene mellem den og Eqvus caballus, — gjennem- 

gaaende støttet paa en Sammenligning med flere Exemplarer af denne sidste — og dernæst 

har anstillet en Sammenligning mellem Eqvus Jundii og andre — nulevende og uddøde — 

Eqvider, saa vidt Forholdene tillod en saadan. 

Beskrivelse af de foreliggende Knogler og Tænder af Æquus lundi n. sp. 

sammenlignede med Zgvus caballus. 

Synonymien angaaende de brasilianske Hesteformer er desværre noget indviklet, og 

jeg nodes derfor til at begynde med at give folgende Oplysninger. 

40" 
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Det förste Sted, hvor Fundet af en fossil Hest i Brasilien omtales og hvor samme 

benævnes, er i en Afhandling af Lund «Nouvelles Recherches sur la Faune fossile du 

Brésil», der er indrykket i Annales des Sciences naturelles, Sec. Ser., Tome XIII, Zoologie, 

1840; Artiklen har Form af et Brey fra Lund til Redaktorerne af det nevnte Tidsskrift, dat. Lagoa 

Santa den 1. April 1840. Han omtaler her Pag. 318—319, at han har fundet «un os de 

métatarse» af en Hesteform, som han kalder Eqvus neogeus. Den nævnte Knogle fandtes 

i Selskab med Canis troglodytes, Dasypus punctatus og Chlamydotherium humboldtii; den 

berer «tous les caractéres extérieurs des autres os de cette époque» og er «sensiblement 

plus large et plus plat que tous ceux des Chevaux vivans avec lequel j’ai eu occasion de 

le comparer» ”). 

I «Fortsatte Bemærkninger over Brasiliens uddøde Dyrskabning» *), som er dateret 

den 27. Marts 1840, altsaa nogle Dage för den ovenfor citerede Afhandling, men trykt 

senere, omtales den samme Knogle paa folgende Maade: «Det kostbare Document, hvorpaa 

denne vigtige Kjendsgjerning (at Hesten tidligere levede i Brasilien) er grundet, bestaaer i 

et Mellemfodbeen, hvis Beskaffenhed og Forekomst heldigviis ere af den Natur, at de ude- 

lukke enhver Tvivl om dels Alder. Det har, som de ægte fossile Knokler, et lyst, rødlig 

guult Anstrog paa Overfladen, et reent kridhvidt Brud, har mistet sin Elasticitet, saa at det, 

skjöndt steenhaardt, dog er meget sprødt, og klæber stærkt til Tungen. Men det mest af- 

gjörende er Forekomsten. Det blev udhugget i det Indre af en steenhaard Knoklebreccie, 

der indeholdt i Selskab med Hestens, Knokler af Canis troglodytes, af Dasypus punctatus 

og af Chlamydotherium Humboldtiiv. 1 den til Afhandlingen föjede Pattedyrliste opforer 

han dernest sin Hest, ligesom i den franske Afhandling, som «Equus neogeus». 

I de lundske Samlinger findes der intet Metatarsale, som der kan vere Tale om 

har ligget til Grund for de citerede Bemerkninger. Derimod er der et Metacarpale (Nr. 866), 

hvorpaa Beskrivelsen verbo tenus passer. Det har et rødlig gult Anstrøg paa Overfladen, 

er meget sprødt, har et kridhvidt Brud; det er noget mutileret, saa at jeg meget vel kan 

forstaa, at Lund ved en noget flygtig Betragtning har kunnet gjöre det til et Metatarsale?). 

I denne Anskuelse bestyrkes jeg endvidere ved følgende. I det Manuskript eller udførlige 

Katalog over en stor Del Numre i Samlingen, som Lund lod medfølge denne og som nu 

opbevares her i Museet, findes en Beskrivelse af Nr. 866, i hvilken han betjener sig af Udtryk, 

der paafaldende ligner dem i Beskrivelserne paa de to citerede Steder; det paagjældende 

1) Det samme Fund omtales i Overs. o. Vid. Selsk. Forh. f. 1840. Pag. 9—10, men uden at Dyret her nævnes 

ved Navn. 

2) Videnskab. Selskabs naturvid. og mathem. Skr. IX, 1842, Pag. 127—128; Pag. 7—8 i Særtr. 

3) At Ordet «métatarse» i det franske Tidsskrift næppe er nogen Trykfejl for «metacarpe-, fremgaar 

deraf, at der i den danske Text staar «Mellemfodsben», hvilket efter den Terminologi, som L. plejer 

at benytte, betyder Bagfodens Mellemfodsben, medens Forfodens kaldes Mellemhaandsben. 
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Sted i Manuskriptet lyder som følger: «866. Lapa do Cavallo. Os metacarpi'). Den er 

udhugget af en haard Knoklebreccie, hvis Cement er den almindelige røde Diluvionsjord, i 

en meget forherdet Tilstand. Den er i samme Tilstand, som de øvrige Knokler i disse 

Breccier, nemlig sprøde, stærkt klæbende til Tungen og reen hvide i Bruddet, saa at der ei 

kan vere den mindste Tvivl om, at den hidrører fra samme Periode, som de øvrige fossile 

Knokler i Hulerne. — Sammenlignet med tilsvarende Knokkel hos flere Individer af nulevende 

Heste, viser den sig med samme Længde meget bredere og paa bagre Flade fordybet istedetfor 

conyex som den nulevende». Jeg kan herefter ikke betvivle, at vi i Knoglen Nr. 866 har 

Originalen til Lunds Eqvus neogeus for os. 

Det neste Sted, hvor Navnet Eqvus neogeus forekommer anderledes, end som blot 

Navn i en Liste, er i den sidste af de Afhandlinger, hvori Lund behandler sine Hulefund?). 

Han afbilder heri to Kindtænder, som han siger tilhører E. neogæus, altsaa henfører til 

samme Art, som det ovenfor omtalte Metacarpale. 

Denne Henforelse er imidlertid ikke rigtig. En omhyggelig Sammenligning mellem 

de forskjellige Heste-Leyninger, som Lunds Samling indeholder, har vist mig, at det oven- 

for omtalte Metacarpale efter al Sandsynlighed horer til den samme Art, som de Heste- 

Levninger, Lund i sit ovenfor nævnte, sidste Arbejde kortelig omtalter under Navnet « Eqvus 

aff. caballo», og hvis Artsforskjellighed fra den Form, hvortil de to nævnte Kindtender 

hører, Lund rigtig har erkjendt®). Hvis man nu i dette Tilfælde vilde holde sig særdeles 

strengt til Reglerne for Nomenklatur, burde man vistnok kalde det omtalte Mellemhaandsben 

og dermed Lunds «Eqvus aff. caballo» for Eqvus neogeus; men paa den anden Side bor 

det erindres, at det eneste, der nu i en lang Aarrekke virkelig har foreligget Offentligheden 

under Navnet Eqvus neogeus Lund, er de to nævnte karakterisliske Kindtænder. De om- 

tales af forskjellige Forfattere, saaledes af Owen i hans Afhandling «On fossil Remains of 

Equines from Central and South America» *), hvori Owen endog for Eqvus neogeus, for 

Eqvus principalis Lund og for sin egen Art arcidens opretter en ny Slegt, Hippidion. Og 

det er endvidere de samme Tender, som Burmeister®) tænker paa, naar han henfører 

en i Plata-Landene funden Hesteform til Eqvus neogeus Lund. Under disse Omstændigheder 

mener jeg, at man gjår rigtigst i at lade de to Kindtender beholde Navnet neogeus og 

kalde «Eqvus aff. caballo», som er en fra Eqvus caballus vel adskilt Form, Eqvus lundii, 

til Minde om dens Opdager. 

1) Lund har altsaa senere, som det var at vente, erkjendt, at Knoglen tilhørte Forfoden. 

*) Meddelelse om det Udbytte de i 1844 undersogte Knoglehuler have afgivet ete. (Vid. Selsk. naturv. og 

mathem. Skr. XII, 1846). 

*) Det bor her anføres, at Lund i sit oven nævnte Manuskript eller Katalog bemærker, at det er tvivl- 

somt, hvilken af hans Hestearter det omtalte Metacarpale tilhorer. 

4) Philosophical Transactions for 1869, Vol. 159. 

5) Die fossilen Pferde der Pampasformation. 
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Lunds Samlinger indeholder, foruden det nævnte Metacarpale, følgende Levninger 

af Eqvus lundii: 

a. En stor Del Knogler og Tænder af et ungt Individ fra Lapa da Escrivania Nr. 11. 

b. Dito dito af et meget gammelt Individ fra Lapa da Escrivania Nr. 5. 

c. Et Par paa Overfladen afgnedne Tænder af et andet, yngre, men udvoxet Individ, 

efter Angivelsen fra samme Hule. Et, ligeledes rullet, Kronben fra samme Lokalitet 

tilhører maaske dette Individ. 

d. De defekte Overkjæbeben med Tænder af et Føl fra Lapa do Sumidouro. 

e. Brudstykker af Tænder af en voxen fra Lapa da Soares. 

f. Den nederste Ende af Laarbenet af et voxent Individ fra Lapa dos Coxes. 

g. Brudstykke af Underkjæben af et gammelt individ med Brudstykker af de to bageste 

Kindtænder, fra en Hule ved «Come nao bebe». 

Kraniet. 

Der findes i Lunds Samling et ubetydeligt Stykke af Underkjæben af Individet fra 

Escr. 5, nemlig den bageste, øverste Del med Processus condyloideus; det slutter sig 

nåje til Hestens. Ellers foreligger der af Underkjæben kun Fragmentet fra Come nåo 

bebe, som er for slet konserveret til at tilstede en finere Sammenligning, og af det øvrige 

Kranium kun de defekte Overkjæbeben af Føllet fra Sumidouro-Hulen, som ikke afviger 

kjendelig fra Hestens paa et lignende Stadium. 

Vertebræ. 

V. cervieis. Der foreligger af Individet fra Escr. 11 anden — femte Halshvirvel; de 

mangle alle Epiphyserne, Epistrophæus desuden det meste af Buen. Af Individet fra Escr. 5 

forefindes Dele af tredje, sjette og syvende Halshvirvel. 

Sammenligner man de nævnte Hvirvler med en middelstor Hests — som vor Årt 

ellers kommer nær i Proportioner — er det strax iöjnefaldende, at de alle er mindre end 

hos denne; Halsen har altsaa været svagere, lettere bygget end hos denne. Men hertil 

kommer, at de, og da navnlig den fjerde og femte Hvirvel, er langt kortere i Forhold til 

deres Bredde end hos caballus. Det har altsaa tillige været en meget mere korthalset Form 

end denne. 

Om Epistropheus kan endnu bemærkes, at Crista paa Knoglens Underside er en 

Del stærkere end hos caballus. Endvidere er Hvirvellegemet noget mindre indknebet bag 

de to forreste Ledflader. 

Vertebræ dorsi et lumborum. Af Ryg- og Lendehvirvler foreligger der flere Brud- 

stykker baade af Individet fra Escr. 11 og fra Escr.5. Men det er kun Brudstykker og i 

Forhold til hele Hvirvelantallet er der kun faa af dem; det er derfor for störste Parten af 
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dem umuligt med Sikkerhed at afgjöre, hvilket Nummer de har indtaget i Rækken, og en 

Sammenligning med Hestens giver kun ringe sikkert Udbytte. Jeg bemerker dog, at Led- 

fladerne paa de forreste Ledtappe af förste Ryghvirvel er langt mindre end hos Hesten. 

Humerus (Fig. 1—2). 

Der foreligger den overste Epiphyse og den nedre Ende af venstre Humerus, samt 

den höjre Humerus (paa den overste Epiphyse ner) af Individet fra Eser. 11, ligesom de 

fleste andre Dele af dette Individ noget mutilerede. Desuden af Individet fra Escr. 5 den 

nederste Ende af venstre Humerus samt en Del af Diaphysen af höjre. 

Den overste Ende af Knoglen frembyder forholdsvis betydelige Forskjelligheder fra 

hvad vi træffer hos caballus. Ledfladen er lidt længere (forfra—bagtil) end hos denne’); 

Indsnittet i Ledfladens forreste indre Rand synes at mangle (varierer iovrigt hos Hesten). 

Fordybningen foran Ledfladen (Fedtgruben) er dybere end hos caballus. De tre Udvexter 

foran Caput er meget lavere end hos Hesten; den mellemste af dem, Bünneudvæxten, er 

derhos langt bredere, mere afrundet end hos denne. — et Forhold, som er særlig karak- 

teristisk. Den saakaldte opstaaende Udvext (udenfor Caput) er, i Modsetning til Hestens, 

ved et temmelig skarpt Indsnit skilt fra den udvendige af de tre forreste Udvexter. 

Diaphysen synes ikke i nogen vesentlig Grad at afvige fra caballus’. Derimod finder 

vi paa Knoglens nederste Parti atter nogle Forskjelle. Albuhulen er bredere, den Del af 

den nederste Ledflade, som gaar ind i den, er ligeledes bredere; den overste Veg, der hos 

caballus staar nesten vinkelret paa Humerus’ Lengdeaxe, er her meget skraa, saa at Albu- 

hulen er mindre rummelig end hos caballus. I den ujevne Tværfordybning, der ligesom 

hos caballus findes ovenfor den nedre Ledflade forpaa Knoglen, træffer man udenfor Midten 

en temmelig skarpt afsat Grube, der savnes hos caballus. — Hele Humerus er noget kortere 

end hos en Hest, der i sine ovrige Knogler i det hele viser lignende Dimensioner som lundii. 

Antibrachium (Fig. 3—4). 

Af Underarmsknogler foreligger der af Individet fra Escr. 11: den proximale Del af 

hejre Ulna, dito af venstre Radius (dette Stykke er dog for odelagt til at kunne beskrives), 

samt den distale Ende af begge Antibrachier; af Individet fra Escr. 5: et Stykke af den 

proximale Ende af venstre Ulna (med Ledfladerne), den overste Ende af höjre Radius og 

den nederste af höjre Antibrachium. 

Meget karakteristisk er det, at Afstanden mellem den forreste og den bageste Rand 

af Olecranon er langt betydeligere hos vor Art end hos caballus. Medens den korteste Af- 

stand hos et Individ af denne, der i det hele i Störrelsesforhold svarer til de foreliggende 

1) Længden var 78mm, Bredden Timm; hos en caballus var Længden og Bredden éns. 
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Individer af lundii, er 55™™, er den samme Afstand hos Individet fra Eser. 11 62°"; For- 

skjellen er altsaa meget idjnefaldende. Olecranon synes ogsaa at have været kortere end 

hos caballus (da den yderste Ende af Olecranon er afbrækket, ogsaa paa den ellers ret vel 

bevarede Ulna af Individet fra Escr. 11, kan jeg ikke udtale mig bestemtere herom). — Den 

overste Ende af Radius ligner Hestens. 

Ledfladen paa Antibrachiums nederste Ende er som bekjendt hos Hesten delt i tre 

Partier, af hvilke det inderste og det midterste er valseformede bagtil, udhulede fortil; hos 

vor Art er den forreste Del af Ledfladens indvendige Parti dybere udhulet end hos caballus, 

derhos ogsaa mindre end hos denne. Dette sidste er ogsaa Tilfældet med den ydre Del 

(UInardelen) af Antibrachiums nedre Ledflade. 

Diaphysen, hvoraf et stort Stykke er bevaret, har veret sterkere (bredere) i Forhold 

til den nedre Epiphyse end hos caballus. 

Carpus. 

Haandrodens Knogler foreligger alle — for störste Delen vel bevarede — med 

Undtagelse af Multangulum minus (og majus); Naviculare, Lunatum, Capitatum og Hamatum 

baade af Individet fra Escr.5 og Eser. 11, de andre kun af sidst nevnte. De adskiller sig 

ikke lidet fra de tilsvarende Knogler af caballus. 

Naviculare (Fig. 5) afviger i folgende Forhold fra Hestens. Den forreste Del af den øvre 

Ledflade er mere toppet end hos denne, ligesom den tilsvarende Del af Antibrachiums nedre 

Ledflade var mere fordybet; endvidere er den forreste Del af den nedre (distale) Ledflade 

smallere end hos caballus. Baade den overste og den nederste Ledflade er derhos noget 

lengere end hos denne, hvormed henger sammen, at de Knuder, der findes paa Knoglens 

Bagende, staar mindre sterkt frem, hvad enten man betragter Knoglen ovenfra eller neden- 

fra; og jeg fremhæver udtrykkelig, at i denne, som i de andre nævnte Forhold stemmer 

Naviculare af begge Individer, der som för nevnt er af höjst forskjellig Alder, nöje overens. 

Lunatums (Fig. 6) overste Ledflade ligner Hestens. Den nederste Ledflade bestaar her, 

ligesom hos caballus, af to Dele, en indre, som forbinder sig med Capitatum, og en ydre, 

mindre, firkantet Flade (c), som forbinder sig med Hamatum; hin bestaar atter af et bageste 

noget udhulet (b) og et forreste næsten fladt Parti(a). Hos caballus er den lille Flade, som 

forbinder sig med Hamatum, omtrent rektanguler, hos vor Art er dens bageste Ende lidt 

bredere end den forreste; Fladen er derhos noget större end hos caballus. Det bageste 

konkave Afsnit af Ledfladen er mere udhulet hos lundii end hos Hesten. Knuden paa 

Lunatums Bagende er ogsaa lidt mere tilspidset end hos denne. 

Triquetrum afviger fra Hestens ved at den nederste Ledflade (som forbinder sig 

med Hamatum) er længere og lidt mere flad; Ledfladen for Pisiforme er bredere og 

fladere. 
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Capitatum (Fig. 7). Den bageste hvælvede Del af den øvre Ledflade er hos lundii — 

i Harmoni med Formen af den bageste Del af Lunatums nedre Ledflade — mere toppet, 

mere kugleformig, medens den hos caballus er mere flad og næsten saddelformig. Den 

lille Flade, som forbinder sig med det indre af de smaa Mellemhaandsben (Metacarpale II), 

forholder sig derhos anderledes. end hos caballus. Medens der nemlig hos denne ved en 

skarp Vinkel er afsat mod den store Ledflade, som forbinder sig med det store Mellem- 

haandsben, gaar de to Ledflader hos vor Art uden nogen Vinkel over i hinanden, danner 

en Flade: som man vil skjönne en meget karakteristisk og let iöjnefaldende Forskjel. — 

Knoglens Længde (dens Dimension forfra-bagtil) og Længden af den øvre Ledflade er ikke 

lidet større end de tilsvarende Dimensioner paa et caballus-Capitatum af samme Bredde. 

Endnu kan noteres, at Knoglens Forside indadtil er lidt lavere end udadtil, medens det 

omvendte er Tilfeldet med caballus. 

Hamatum (Fig. 8) afviger i flere Punkter karakteristisk fra Hestens. Den fremsprin- 

gende Knude paa Knoglens Bagside, der i Reglen er meget tydelig hos Hesten, er her næsten 

ganske udvisket. Hamatums nedre Ledflade er som bekjendt hos caballus delt i tre Partier, 

hvoraf de to indre forbinder sig med det store Mellemhaandsben, det ydre med det ydre 

lille Mellemhaandsben; den sidst nevnte Del af Ledfladen er hos den fossile betydelig storre 

end hos Hesten. Ledfladen paa Knoglens ovre Side er betydelig bredere end hos caballus. 

Pisiforme, som kun foreligger i et enkelt, noget beskadiget Exemplar, adskiller sig 

nzppe kjendelig fra Hestens. 

Metacarpalia. 

Det store Mellemhaandsben foreligger, foruden i Exemplaret fra Lapa do Cavallo, desuden 

i vel bevaret Stand baade af Individet fra Escriv. 11 og fra Escriv. 5; det afviger iøvrigt kun 

lidet fra Hestens. Den øvre Ledflades Længde (Dimensionen forfra-bagtil) er dog større i 

Forhold til Bredden end hos caballus, og den Del af den nævnte Ledflade, som forbinder sig 

med Hamatum, danner en mindre stump Vinkel med det store Parti af Ledfladen, der for- 

binder sig med Capitatum, end hos Hesten'). — Af de smaa Mellemhaandsben foreligger 

der tre ufuldstendige Stykker af Individet fra Escriv. 5; de ere omtrent af samme Styrke 

som hos Hesten, men kun ét af dem, Metacarpale IV sin., er nogenlunde vel bevaret; det 

udmerker sig ved at Ledfladen for Hamatum er betydelig storre (lengere) end hos de 

Exemplarer af Hesten, som jeg har haft til Sammenligning. — løvrigt er det navnlig af det 

store Metacarpales Forhold klart, at lundii var en énhovet Hest: det ligner i sit nederste 

Parti ganske caballus’, ikke Hipparions, hos hvem det ogsaa forneden berer tydelige Spor 

af at de smaa Mellemhaandsben ligger op ad det. 

1) De af Lund [se ovenfor Pag. 308 (4) og 309 (5)] fremhævede Forskjelle mellem Eqvus caballus og vor 

Art i Mellemhaandsbenets Bygning er jeg ikke i Stand til at se. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Rekke, naturvidensk. og mathem. Afd. I. 5. Al 
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Forfodens Phalanger 

vil blive afhandlede nedenfor sammen med Bagfodens. 

Af Baglemmet mangler Bækkenet ganske, derimod forefindes større eller mindre 

Partier af de fleste andre Knogler. Vi begynder med: 

Femur. 

Der foreligger den største Del af højre Femur af Individet fra Escriv. 11; dog 

mangler den øverste Epiphyse og den nederste Ende er meget beskadiget, tildels bedækket 

med fastsintret Jord. Endvidere en Stump af den nedre Ende af venstre Laarben af 

Individet fra Escriv. 5; endelig tilhører en meget vel bevaret nederste Ende af højre Laarben 

af et gammelt Individ fra en Hule ved Lagoa dos Coxes vistnok nærværende Art, hvad 

dog ikke med Sikkerhed kan afgjöres, da der af dette Individ kun foreligger dette ene 

Stykke. : 

Femur stemmer, saa vidt det haves, nöje med caballus'. Den eneste kjendelige 

Forskjel er den, at den ydre Condylus set i Profil er noget mindre stærkt krummet end 

hos caballus. — Knæskallen, hvoraf en ubetydelig Stump foreligger, afviger efter denne at 

domme næppe fra Hestens. 

Crus. 

Af Underlaarets Knogler foreligger der fra Escriv. 11: den øverste Del af håjre Tibia, 

samt den nederste Ende af venstre do., begge noget beskadigede; af Individet fra Escriv. 5: 

den øverste Del af höjre Tibia, den nederste Ende af höjre Crus, samt et ubetydeligt Stykke 

af venstre Tibias nederste Del. 

Underlaaret afviger i følgende Forhold fra Hestens. Den store, aflange Grube, der 

findes hos denne udenfor Tapudvexten (Acclivitas tibiæ) paa Tibias øverste Ende, og i 

hvilken det forreste Korsbaand i Knæleddet hæfter sig, er hos lundii mindre; derimod er 

den Grube, der findes udenfor den omtalte og foran den ydre Condylus (til Tilheftning for 

et af Seneskivernes forreste Baand) her större end hos caballus. — Om den nederste Ende 

af Crus kan bemærkes, at den indre Ledfure er ikke lidet mere afrundet i Bunden end hos 

caballus, hvor samme Ledfure er temmelig skarp; til Gjengjæld er den ydre Ledfure mere 

skarp hos lundii end hos caballus. Det bemærkes, at de to Individer, fra Escriv. 11 og 5, 

i dette ret karakteristiske Forhold stemmer nöje overens (smlgn. ogsaa Astragalus). — 

Diaphysen er stærkere, bredere end hos caballus. 



11 315 

Tarsus. 

Af Tarsus foreligger de fleste Knogler: af Individet fra Escr. 11 begge Scaphoidea 

samt et Cuneiforme externum; af Individet fra Eseriv. 5 ubetydelige Stykker af begge 

Calcanei, begge Astragali (næsten fuldstændige), Scaphoidea, Cuneiformia externa og 

internomedia. Cuboideum fattes. 

Calcaneus. Det nedre Parti af den ydre, øvre Ledflade (for Astragalus) er som 

bekjendt hos Hesten smallere end det øvre; hos lundii er det samme Tilfældet, men den 

er dog bredere end hos Hesten. 

Astragalus (Fig. 9). Denne Knogle frembyder en meget karakteristisk Forskjel fra den 

tilsvarende hos caballus. Hos denne er den udvendige Ledkam paa Astragalus’ forreste Side 

mere afrundet end den indvendige, som er serdeles smal og skarp. Hos lundii er den udven- 

dige Ledkam mere tilskerpet, den indvendige derimod mere afrundet, og Forholdet er meget 

udpreget og idjnefaldende. I andre Henseender slutter Astragalus sig nöje til Hestens. 

Scaphoideum. Den lille aflange, vinkelböjede Ledflade for Cuneiforme interno- 

medium, som vi finder hos Hesten, er her hos begge Individer noget forkortet. Det bageste 

Parti af Ledfladen for Cuneiforme externum er her kortere, bredere og omtrent hjerteformet. 

Indsnittet i Knoglens bageste Rand er mindre dybt end hos caballus — eller hvad der er 

det samme: de Knuder, der findes paa Knoglens Bagrand og som er bestemte til Tilheft- 

ning af Baand, er her mindre; og det maa herved erindres, at det ene af de foreliggende 

Individer er særdeles gammelt. 

Cuneiforme externum. Det forreste, större Parti af Ledfladen paa Knoglens Overside 

er kjendelig bredere end hos caballus, ligesom ogsaa den tilsvarende Ledflade paa Scaphoi- 

deum er noget bredere end hos denne. Den bageste Del af Ledfladen for Scaphoideum — 

der hos begge Individer er sondret fra den forreste Del — har en lignende Form som den 

tilsvarende paa Scaphoideum: kort, bred, hjærteformet. Den forreste Del af Ledfladen paa 

Knoglens Underside — for Metatarsale III — er bredere end hos caballus og hænger ikke 

sammen med den bageste, mindre Del. 

Cuneiforme interno-medium. Paa Cuneiforme medium findes hos Hesten 3 smaa 

Ledflader, der støder sammen under Vinkler med hinanden; den forreste af disse Flader 

forbinder sig med Cuneiforme externum og er omtrent af samme Störrelse som den bageste, 

der forbinder sig med Metatarsale II, medens den mellemliggende, der forbinder sig med 

det store Mellemfodsben, er ganske lille. Hos lundii er denne sidste derimod betydelig 

stérre, ligesaa stor som den der forbinder sig med Metatarsale II, medens den forreste her 

er ganske lille. 

417 
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Metatarsalia. 

Det store Mellemfodsben foreligger i ret vel bevaret Stand fra höjre Side af Indi- 

videt fra Escriv. 11; desuden haves endnu den nederste Ende af et Mellemfodsben af Ind. 

fra Escriv. 5. Knoglen er i det hele sværere bygget end hos de Exemplarer af Hesten, 

hvormed jeg har sammenlignet den; iovrigt synes der ikke at vere nogenlunde udpregede 

Forskjelle til Stede. — Af Ind. fra Eser. 5 forefindes der baade et indvendigt og et udven- 

digt lille Mellemfodsben (Metatarsale II og V); heller ikke disse frembyder nogen kjendelig 

Forskjel fra Hestens. 

Phalanges. 

W. Kovalevsky har i sin smukke Afhandling: «Sur l’Anchitherium aurelianense!)» 

fremhævet den Kjendsgjerning, at 1. og 2. Phalanx paa Forfoden hos Hesten er lidt læn- 

gere og bredere end de tilsvarende paa Bagfoden, medens disse til Gjengjæld er tykkere — 

forfra-bagtil — end paa Forfoden. 

Af den første Phalanz foreligger der af Individet fra Escr. 1! tre Stykker, af hvilke 

de to, en höjre og en venstre, er af samme Lengde og lidt lengere end den tredje; jeg 

anser derfor hine to for at tilhore Forfoden. Af Individet fra Escriv. 5 foreligger alle fire 

forste Phalanger; de to er lengere end de to andre og maa altsaa antages at tilhore For- 

foden, de to andre Bagfoden. De slutter sig nöje til Hestens. 

Af anden Phalana (Fig. 10-11) foreligger der af Individet fra Escriv. 5 tre Stykker, af 

hvilke de to, navnlig ved deres nedre Ende, er meget kjendelig smallere end det tredje og altsaa 

maa antages at tilhore Bagfoden. Af Individet fra Eseriv. 11 foreligger der kun én 2. Phalanx, 

som synes at tilhøre Bagfoden. — «Kronbenet» adskiller sig særdeles tydelig fra Hestens 

ved at den nederste Ende er meget smallere og tykkere (forfra-bagtil) end hos denne. 

Af tredje Phalanx (Fig.12-15) foreligger der af Individet fra Escriv. 5 tre Stykker, af 

hvilke det ene er tydelig smallere og mere tilspidset end de to andre. Som bekjendt er Hovbenet 

i Hestens Forben bredere end i Baglemmet, og jeg slutter heraf at det omtalte smallere 

Hovben tilhorer en Bagfod. Af Individet fra Escr. 11 foreligger kun ét mutileret Hovben. — 

Hovbenet afviger betydelig fra Hestens. Ledfladen paa Knoglens Overside er smallere 

(fra Side til Side) og længere (forfra-bagtil) end hos Hesten; den ligger derhos mere vandret, 

Bagranden höjere end hos denne. Den nederste Flade er langt mindre end hos en cabal- 

lus af lignende Dimensioner, navnlig er den langt smallere. Den forreste, hvælvede Flade 

er langt stejlere end hos Hesten, derhos langt mere hullet og ujævn. Eqvus lundii 

besad et mindre, smallere, håjere, mere fint og elegant Hovben end Eqvus 

caballus. 

1) Mémoires de l'Acad. Impér. d. Sciences de St. Pétersb. VII Ser. Tome XX, 1875. 
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Tenderne. 

Fortænderne (Fig. 16-17). Der foreligger af Individet fra Escriv. 5 et Antal Fortænder, 

som alle er meget stærkt slidte og, saa vidt jeg skjünner, ikke frembyder nogen Interesse. 

Men foruden disse haves endnu fire uslidte, eller næsten uslidte Fortænder af Individet 

fra Escriv. 11. 

De to af dem har siddet yderst til höjre og til venstre i én af Tandrækkerne, 

rimeligvis i Underkjæben, hvis yderste Fortand de ligner mest i Form. De afviger meget 

kjendeligt fra Hestens ved at den bekjendte Fordybning — Bonnen —, som alle 

Hestens Fortender besidder, ganske mangler (Fig. 17). 

Den ene af de to andre — dens Plads kan ikke med Sikkerhed bestemmes — 

mangler ligeledes den omtalte Fordybning (Fig. 16). Derimod findes den ret vel udviklet, 

men dog ikke særdeles dyb, paa den fjerde af de foreliggende Tænder, hvis Plads heller 

ikke nåjere kan angives. 

Af Kindtænder (Fig. 18-20) foreligger, af det gamle Individ fra Escriv. 5 følgende fra 

Overkjæben: py, ps (baade höjre og venstre), p, (dito), m,, m,; de er alle stærkt slidte. 

Sammenlignede med et större Antal gamle Exemplarer af Eqvus caballus 

frembyder de følgende Afvigelser: m, (Fig. 18) udmærker sig ved at den forreste (a) og den mid- 

terste(b) Kant!) paa Yderfladen er skarpere end hos Hesten. Den indre (d) af de to Kanter paa 

Tandens Bagside er mere fremstaaende end den ydre (e) (omvendt hos Hesten), Söjlen (e) paa Ind- 

siden smallere (Dimensionen forfra-bagtil, naar Tanden er in situ). Den Emailrand, som omgiver 

den forreste Cement-Ø (f), er bagtil og den, der omgiver den bageste, er fortil stærkt foldet 

(hos Hesten næsten ikke). — m, (Fig. 19): Dimensionen forfra-bagtil kjendelig mindre end hos 

caballus. Kanterne paa Yderfladen og Söjlen omtrent som paa m,. Cement-Qerne er næsten 

udslidte, men i alt Fald har den Emailrand, som omgiver den forreste ©, bagtil været stærkt 

foldet. — p,: Kanterne paa Yderfladen er noget skarpere end hos caballus. Emailrandene 

omkring den forreste og den bageste Cement-0 er henholdsvis bagtil og fortil mere foldede 

end hos Hesten men ikke saa stærkt foldede som paa m;. — ps, afviger kun lidet fra 

den tilsvarende hos caballus. — p, er saa sterkt slidt at en Sammenligning med Hestens 

ikke er mulig. Det bör maaske noteres, at den forreste Ende af Tandrekken — p, og 

den forreste Del af p; — er særdeles stærkt slidt; medens det samme Parti hos gamle 

Heste, hvis ovrige Tandrekke frembyder et lignende Slid som det gamle Individ af E. lundii, 

der her er Tale om, sædvanlig er meget bedre vedligeholdt. 

Af samme Individ haves den hele Række Kindtender fra höjre Side af Under- 

kjeben (p.—ms) og desuden en enkelt Tand fra venstre Side. Underkjæbens Kindtænder 

1) Her, ligesom overalt i det folgende, er ganske afset fra Cementlaget, som omgiver Tanden. 
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(Fig. 20) afviger iøvrigt mindre fra Hestens end Overkjæbens; om dem alle gjælder det, at 

Renden (a) paa den indvendige Söjles Indside er mindre udpræget end hos caballus; derhos 

mangler den bageste Halvmaanes ydre Emailrand (6) ganske den — svage — Indbugtning, 

som her findes hos Hesten. 

Af Individet fra Escriv. 11 foreligger der en Del Kindtænder af det blivende 

Tandsæt, uslidte eller meget svagt slidte. En Sammenligning mellem dem og de ovenfor 

beskrevne Tender af det gamle Individ har naturligvis sin Vanskelighed; men ved at sam- 

menholde deres Rod-Ender med Slidfladerne af det gamle Individs Tender viser der sig 

dog en gjennemgaaende Lighed. Til en Sammenligning med Heste-Tænder paa et til- 

svarende Stadium har jeg desværre ikke tilstrækkeligt Materiale. — Af samme Individ findes 

en Melkekindtand fra Overkjæben, enten d, eller d,, og én fra Underkjeben, ligeledes 

d, eller d,, begge stærkt slidte, blotte Hætter. Overkjæbetanden adskiller sig fra d, og d, 

af Eqvus caballus paa et lignende Trin af Slid ved at Furen, som fortil begrænser Söjlen 

paa Tandens Indside, er meget svag. Underkjæbetanden afviger ikke kjendeligt fra til- 

svarende hos Hesten. 

Af andre Individer end de ovennævnte to findes endnu folgende Kindtender: Fra 

Lapa d’Escrivania Nr. 5 to Kindtender, én fra Over- og én fra Underkjæben, tilhørende et 

midaldrende Individ; de har begge öjensynlig veret udsatte for Vandets Indvirkning, er 

«rullede». De slutter sig nöje til de ovenfor beskrevne: Kindtanden fra Overkjeben har en 

smal Söjle, skarpe Kanter paa Ydersiden, den forreste Cement-Os Emailrand er bagtil stærkt 

bugtet. Paa Underkjæbetarden er den bageste Halvmaanes ydre Emailrand uden Indbugt- 

ning. — Fra en Hule ved Navn «Lapa de Soares» forefindes der Brudstykker af p, fra 

begge Sider af Overkjæben, af m, i Overkjeben, samt af p, i Underkjæben, alle af et 

midaldrende Individ. Det bemærkes at p, i Overkjeben — der som man erindrer var 

særdeles stærkt nedslidt hos det gamle Individ fra Eseriv. 5 — har Emailrandene om 

Cement- Øerne temmelig stærkt foldede. p, i Underkjæben udmærker sig ved at den fortil 

paa Ydersiden har en temmelig stærkt udpræget Fure som ikke findes hos Hesten. Ogsaa 

paa den tilsvarende Tand af Individet fra Escriv. 11 kan denne Fure ses; men den er her 

mindre tydelig, da den er dækket af Cement og Tanden er ganske uslidt. — Fra Lapa do 

Sumidouro foreligger Overkjæben fra begge Sider med alle Melkekindtenderne, alle 

tre kun lidet slidte; de afviger ikke kjendeligt fra Mælkekindtænder af Hesten paa samme 

Slidtrin; det samme gjælder en Mælkekindtand fra Underkjæben, fra samme Hule. Det kan 

endnu anføres, at der i hver af de to Overkjæbestykker findes en vel udviklet Ulvetand, som 

dog endnu ikke, da Dyret dode, var traadt i Brug. 
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Il. 

Sammenligning mellem Zgvus lundi og andre Eqvider; Paavisning 

af dens Slegtskab med Zebraerne’). 

Resultatet af foranstaaende Beskrivelse af Eqvus lundii kan kortelig siges at vere 

det, at medens den i det hele slutter sig ner til Eqvus caballus, afviger den dog paa den 

anden Side i en Rekke Karakterer skarpt og udpreget fra samme. 

En meget tydelig Forskjel viste sig i Fortendernes Bygning. Mindst to af disse 

(paa hver Side), deriblandt den yderste Fortand i Underkjæben, frembød den Merkelighed, 

at den for Hestens Fortænder saa karakteristiske Fordybning, Bønnen, ganske manglede. 

En Betragtning af Figurerne til Owens Afhandlinger i Philosophical Transactions for 1869?) 

viste mig imidlertid, at lundii i dette Fortændernes Forhold ikke stod alene, men at tvært- 

imod noget lignende findes i alt Fald hos nogle stribede Heste, noget som et Eftersyn af 

forskjellige Kranier ganske bekræftede. (I de efterfølgende Oplysninger omtales Overkjæbens 

Fortænder ikke, da disse bestandig forholder sig væsentlig som hos Hesten.) 

Paa Kraniet af en yngre Eqvus burchelli i Museet i Stockholm mangler de to 

ydre Fortænder paa hver Side i Underkjæben, som begge kun er lidet slidte, ganske For- 

dybningen. Heller ikke den inderste Fortand har Spor til nogen saadan, men da den er 

noget mere slidt, tår det ikke bestemt benægtes, at den har haft en lille, nu udslidt Bønne. 

Sammenlign ogsaa Owens Fig. 4, Tab. 59 i Phil. Trans. 1869. 

Paa Kraniet af et ungt Exemplar af Eqvus qvagga i den herværende zoologiske 

Studiesamling, fandt jeg, efter at Underkjæben var opmejslet, at den yderste Fortand mang- 

lede Fordybningen, medens derimod samme var til Stede paa den næstyderste Fortand, om 

end ikke synderlig stor. Den inderste Fortand i Underkjæben besidder ligeledes en For- 

1) Da der her i Byen ikke existerer et Skelet af nogen stribet Hest, har Sammenligningen med disse 

haft nogen Vanskelighed. Da jeg imidlertid ved Studiet af Tænderne var kommen til det sandsyn- 

lige Resultat, at E. lundii's nærmeste Slægtninge var at søge i Zebra-Gruppen, benyttede jeg Lejlig- 

heden til under et Ophold i Stockholm at sammenholde mine Optegnelser over Eqvus neogæus med 

et derværende Skelet og Kranier af Eqvus burchelli; enkelte Momenter har jeg derhos faaet frem ved 

en Sammenligning med de Afbildninger, som W. Kovalevsky har givet af forskjellige Knogler af 

E. burchelli i sin ovenfor citerede Afhandling. Men det ligger i Sagens Natur, at den saaledes an- 

stillede Sammenligning har talrige Huller. 

2) Description of the Cavern of Bruniquel, and its Organic Contents; On Fossil Remains of Equines 

from Central and South America. Mærkelig nok omtaler den berömte Forfatter aldeles ikke den 

Afvigelse, som de stribede Hestes Fortænder frembyder, i sin Text, hvor han som bekjendt derimod 

særdeles indgaaende beskriver Kindtænderne af de forskjellige nulevende Heste-Arter. Derimod 

nævner Hensel (Über Hipparion mediterraneum, Abhandlungen d. Königl. Akademie der Wissensch. 

zu Berlin 1860, Pag. 104) Forholdet for Kvaggaens Vedkommende. 
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dybning. — Paa Owens Fig. 2, Tab. 59, der forestiller Underkjæben af en Kvagga, er den 

yderste Fortand forsynet med en Rende paa Bagsiden — som heller ikke ganske fattedes 

paa det af mig undersogte Exemplar —, men der er ingen sluttet Bönne, medens de to 

andre Tender er forsynede med en saadan. Paa en lignende Maade har ogsaa den af 

Hensel (l. c. Pag. 104) undersøgte Kvagga forholdt sig. 

Hvorledes Fortenderne hos Eqvus zebra er byggede, ser jeg mig ikke i Stand 

til at oplyse. 

Hos en Æselshoppe i den herværende Veterinærskoles Samling mangler den yderste 

Fortand i Underkjæben Bønnen, og da Slidfladen er meget smal, kan det med Sikkerhed siges, 

at den ikke har veret til Stede. Paa de andre Fortender findes den derimod. — Et noget 

andet Forhold viser en gammel Æselshingst i den zoologiske Studiesamling. Den venstre 

ydre Fortand har en lille Bonne som forneden er afsluttet bagtil, medens der foroven har 

været en aaben Rende {paa den anden Side er Sliddet skredet videre frem, saa at der intet 

kan angives om den höjre ydre Fortand). Paa en lignende Maade synes den Æselshingst 

at have forholdt sig som Owen har afbildet Underkjæben af, 1. c. Tab. 58, Fig. 2. 

Det vil af ovenstaaende Oplysninger fremgaa, at Eqvus lundii i Bygningen af sine 

Fortænder slutter sig nærmest til E. qvagga og E. burchelli, navnlig til den sidste. Ligesom 

hos denne savnes Bönnen paa den yderste Fortand i Underkjæben og endnu i det mindste 

paa én (Underkjæbe-) Tand til. Æslet nærmer sig derimod mere til Hesten i Fortændernes 

Bygning. 

Hermed var et vigtigt Fingerpeg givet; det gjaldt nu om at faa oplyst, om der 

ogsaa i andre Punkter viste sig en nærmere Overensstemmelse mellem Eqvus lundii og de 

stribede Heste. Vi vil begynde med at betragte Kindtænderne. 

Hos en ung Kvag gai den zoologiske Studiesamling er Overkjæbe-Kindtænderne p,, ps 

(paa den ene Side), m, og m, brudte frem og mer eller mindre slidte, medens den ene 

Ps; Ps 0 m, endnu ikke er traadte i Brug. Paa m, — de andre er endnu for lidet slidte 

til at en nermere Sammenligning kan finde Sted — er navnlig den midterste af Kanterne 

paa Tandens Udside ligesom hos lundii langt skarpere end hos Hesten; dernæst er — 

ligeledes i Harmoni med lundii — den Del af de to Cement-Oers Emailrande, som vender 

imod hinanden, mere foldede end hos Hesten. Om Underkjebens Kindtender kan bemerkes, 

at den bageste Halymaanes ydre Emailrand ganske eller næsten ganske mangler den Ind- 

bugtning, som findes hos Hesten, altsaa forholder sig som hos E. lundii; endvidere forholder 

ogsaa Renden paa Sojlens Indside sig paa en lignende Maade som hos denne. Smlgn. 

Owens Figg. 1—2, Tab. 59, der — med Undtagelse maaske af Emailranden om Cement- 

Øerne — stemmer med ovenstaaende Bemærkninger. — Ældre Kvaggaer har jeg desværre 

ikke kunnet undersøge. 

Derimod har jeg havt to gamle Exemplarer af Eqvus burchelli til Undersøgelse, 

Videnskab. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og math. Afd. I. 5. 42 
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begge i Rigsmuseet i Stockholm. Om det ældste af disse kan jeg for Overkjæbe- 

Kindtændernes Vedkommende oplyse, at Kanterne paa deres Udside er skarpere end hos 

caballus, at den indvendige af de to Kanter paa m,’s Bagside staar lengere frem end den 

udvendige, at Söjlen paa deres Indside er smallere end hos caballus. Hertil kommer, at 

Slidfladerne af de samme Kindtænder er meget korte (Dimensionen forfra-bagtil) i Forhold 

til Bredden, noget der navnlig er karakteristisk for m,’s Vedkommende, som er overmaade 

dybt nedslidt (saa at i Midten endog Dentinen er slidt igjennem og Bundpartiet af Cement 

blottet); Slidfladen af højre m, er 27™™ bred, og kun omtr. 177" lang. p,, som naturligvis 

er langt mindre slidt (den bryder jo langt senere frem), er 26™ bred, 217?" lang; de andre 

Kindtender er i Forhold til Bredden noget lengere. Endnu bör det noteres, at p, og den 

forreste Del af p, er meget sterkt slidte. Det andet, noget yngre Kranium viste lignende 

Forhold i Overkjæbekindtænderne som det beskrevne. — Om Underkjæbens Kindtænder 

kan det anfores, at Indbugtningen paa den bageste Halvmaanes Udside mangler eller er 

meget svag; Renden paa Söjlen er svagere end hos Hesten!). — Den opmærksomme Læser 

vil uden yderligere Paapegen let faa Oje paa den gjennemgaaende og karakteristiske Lighed, 

der er mellem den gamle Eqvus lundii og E. burchelli i Kindtændernes Bygning. 

Ligesom Æslet i Fortendernes Form stod lundii fjernere, om end nærmere end 

Tilfældet er med Hesten, saaledes ogsaa i Kindtænderne. Hos en gammel Æselshingst 

(Studiesamlingen) er den midterste Kant paa Overkjebe-Molarernes Yderside lidt skarpere 

end hos Hesten, men mindre skarp end hos lundii. Cementoernes Emailrande er meget 

lidt foldede, ligesom hos Hesten paa et lignende Slidtrin. Söjlen paa Tændernes Indside 

smallere end hos Hesten (smlgn. lundii). Slidfladen af m, er lidt kortere end hos Hesten, 

men dog ikke ner saa kort som hos lundii og burchelli?). Om Underkjæbens Kindtænder 

kan det bemærkes, at Renden i Söjlen paa Tændernes Indside er svagere end hos Hesten 

— omtrent som hos den gamle lundii; derimod er Indbugtningen i den bagre Halvmaanes 

ydre Rand tydelig*), omtrent saa stærk som hos Hesten (i Modsetning til lundii). — Lig- 

nende Forhold finder jeg hos en meget gammel Æselshoppe (Vetcrinærskolens Samling) med 

noget uregelmæssig slidte Tender. — Ogsaa en yngre Æselshoppe (sammesteds) slutter sig 

i det hele hertil: Emailrandene som omgiver Cementøerne er kun lidet foldede, Kanten 

paa Overkjæbe-Molarernes Yderside er næsten ligesaa stump som hos Hesten; men m, og 

m,'s Slidflader er kortere (forfra - bagtil) end hos denne, og Söjlen paa Tændernes Indside 

smallere. Renden i Söjlen paa Underkjæbetænderne er lidt svagere end hos Hesten. 

En Sammenligning mellem Kindtænderne af E. lundii og af Hipparion savner 

1) Smlgn. ogsaa Owens Figg.3—4, Tab. 59, af en yngre Eqvus burchelli. 

*) Kanterne paa m,'s Bagside varierer individuelt. 

3) Hos en yngre Æselshoppe i Veterinærskolens Samling er den nævnte Indbugtning paa de fleste af 

Tænderne næppe kjendelig. 
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heller ikke Interesse. Ogsaa hos Hipparion finder man, hvad nu först Overkjæbens Kind- 

tender angaar, at Kanterne navnlig paa Molarernes Yderside er meget skarpere end hos 

Hesten, endog lidt skarpere end hos E. lundii. Endvidere er ogsaa Söjlen paa Tændernes 

Indside smallere end hos caballus; Foldningen af Emailrandene om Cement-Oerne er saa 

vel bekjendt, at vi ikke behøver at minde om den. Hvad Underkjæbens Tænder angaar 

kan jeg anfore, at Söjlen paa deres Indside ligesom hos lundii er forsynet med en mindre 

vel udviklet Rende end hos Hesten. — Hvorvidt m, i Overkjeben efter et stærkt Slid 

faar en lignende kort Slidflade som hos Jundii og burchelli tillader mit Materiale mig ikke 

at afgjüre. 

Som man erindrer adskilte Humerus hos lundii sig fra samme Knogle hos 

caballus bl. a. meget pregnant ved at den saakaldte Bünneudvæxt (tubercule bicipital Kova- 

levsky) var langt bredere, lavere, mere afrundet. Det samme er Tilfældet med Eqvus bur- 

chelli, hvorimod asinus i dette Punkt forholder sig væsentlig som caballus. — Det be- 

mærkes, at Bonneudvexten ogsaa hos Hipparion!) er bred, lav og afrundet; ligesaa hos 

Anchitherium?), 

Ligesom hos lundii er endvidere Afstanden mellem den forreste og den bageste 

Rand af Olceranon hos Eqvus burchelli forholdsvis storre end hos caballus. E. asinus 

forholder sig atter heri vesentlig som caballus. 

Antibrachiums Diaphyse er hos E. burchelli ligesom hos lundii stærkere end 

hos Hesten. Ligesaa hos Hipparion, men ikke hos asinus. 

Hos E. burchelli finder man ligesom hos neogzus, i Modsetning baade til Hesten 

og til asinus, at den fremspringende Knude paa Hamatums Bagside er meget lille. Det 

samme er, efter Figurerne i Kovalevskys Afhandling at démme (PI. II, Figg. 10 og 12, samt 

Figg. 9 og 11), Tilfældet med Hipparion og Anchitherium. — Endvideré er den Led- 

') Se Gaudry, Animaux foss. et Géologie de l’Attique, Pl. XXXV, Fig. 3. 

*) Kovalevsky, W., Sur l’Anchitherium aurelianense ete. Mém. de l’Acad. d. Sciences de St. Pétersbourg, 

VII Ser., Tome XX, Nr. 5, 1873. — Hos Rhinocerossen findes ligeledes en bred, flad og afrundet, 

men fuldkommen tydelig Bonneudvext. Den findes end videre — i en lignende Skikkelse — hos 

Hippopotamus; hos en Mængde Drovtyggere (Auchenia, Camelus, Camelopardalis, forskjellige Anti- 

loper, Oxer, Hjorte), medens den mangler hos andre (Ovis aries, Cervus aristotelis). Den mangler 

ogsaa ganske hos Tapirus, Palæotherium (Kovalevsky |. c. Pag. 7), hos Sus og hos Dicotyles. Naar 

Kovalevsky (l. e.) synes at opfatte Manglen af den hos Tapiren og Palæotheriet som noget primitivt, 

da er dette sikkert fejlagtigt; dens Tilstedeværelse hos forskjellige Perissodactyler, hos Hippopotamus 

og hos en Mengde Drövtyggere gjör det overvejende sandsynligt, at den ogsaa fandtes hos Artio- 

dactylers og Perissodactylers fælles Stamform, fra hvilken ogsaa Tapirus og Palæotherium, ikke 

mindre end Sus og Dicotyles, nedstammer. - Jeg skjonner derfor ikke rettere, end at Manglen af 

tubercule bicipital hos Tapirus, Palæotherium, Sus og Dicotyles maa opfattes som noget sekundært, 

noget erhvervet. 

42" 
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flade paa samme Knogle, som forbinder sig med det ydre lille Mellemhaandsben (Metacar- 

pale IV), hos E. burchelli ligesom hos lundii større end hos Hesten (smlgn. Kovalevskys 

Fig. 5, Pl. Il; jeg har iovrigt selv set det samme paa det Skelet jeg undersogte i Stock- 

holm); E. asinus forholder sig atter heri væsentlig som Hesten. — Af Fig. 12 (Pl. I) i 

Kovalevskys Afhandling ser man endvidere, at den omtalte Ledflade hos Hipparion har 

en lignende Størrelse som hos vor Art, og af hans Fig. 11, at den hos Anchitherium 

er endnu större. 

Det store Metacarpale (III) hos E. lundii afveg fra Hestens ved at Ledfladerne 

for Hamatum og for Capitatum stodte sammen under en Vinkel, som er mere spids end 

hos denne. Det samme synes, efter Kovalevskys Figur at démme, at vere Tilfældet med 

E. burchelli; hos Hipparion er det meget tydeligt (Avtopsi); endnu mere hos Anchi- 

therium (Kovalevsky, Fig. 1). islet forholder sig i dette Punkt som Hesten. 

Paa Metacarpale IV var Ledfladen for Hamatum betydelig stérre end hos Hesten. 

Hvorledes E. burchelli forholder sig i denne Henseende kan jeg ikke oplyse; derimod er 

den samme Ledflade baade hos Hipparion og hos Anchitherium (smlgn. Kovalevsky) 

meget större end hos Hesten. E. asinus forholder sig som Hesten. 

Som man erindrer, udmerkede Astragalus hos lundii sig meget bestemt ved, at 

den ydre Ledkam er mere tilskerpet, den indre mere afrundet end hos Hesten. Hos 

Æslet er den udvendige Ledkam lidt mere tilskerpet end hos Hesten, medens den ind- 

vendige ligner dennes. Hvorledes E. burchelli forholder sig i denne Henseende kan 

jeg desverre ikke oplyse. Derimod finder jeg, at Hipparion i dette Forhold slutter sig 

nöje til lundii. 

Af Fig. 19 (Pl. Il) i Kovalevskys Afhandling, der forestiller et Scaphoideum af 

E. burchelli, fremgaar det, at Knuderne paa Knoglens Bagrand ligesom hos E. lundii er 

langt mindre end hos caballus. Af hans Figur 17 ses det, at et lignende Forhold finder 

Sted hos Anchitherium. Ogsaa hos Æslet er Knuderne paa Knoglens Bagrand mindre 

udviklede end hos Hesten. 

Endelig slutter E. lundii sig nöje til burchelli i Kronbenets og Hovbenets 

Bygning. Ligesom hos lundii er den nederste Ende af Kronbenet hos burchelli smallere 

og tykkere end hos Hesten; dernest er Hovbenet hos burchelli smallere, dets Forflade 

stejlere, dets nederste Flade mindre end hos caballus — alt ligesom hos lundi. I Formen 

af Kron- og Hovbenet slutter asinus sig til burchelli og lundii. 

Hvorvel ovenstaaende Sammenligning, som alt berørt, er meget langt fra at vere 

saa gjennemfort, som onskeligt var, vil det dog af det store Antal Lighedspunkter, som jeg 

har fremdraget, vere blevet klart, at blandt de Former, som vi kunde drage ind i Sammen- 
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ligningen, stod Zebraerne, i alt Fald Eqvus burchelli, lundii nermest; og denne Slutning 

stotter sig til saa mange Overensstemmelser, at selv om nogle af dem skulde vise sig at 

vere blotte Analogier, vil Sagen ikke derfor stille sig anderledes. Kort kan Resultatet ud- 

trykkes saaledes, at der paa Brasiliens Campos i den postpliocene Periode har 

levet en anselig Zebraform. 

En anden heller ikke ganske uinteressant Slutning, som kan drages af det ovenfor 

fremforte, er den, at E. lundii og Zebraerne, i alt Fald E. burchelli, i det hele staar Hip- 

parion nærmere end Tilfældet er med asinus eller navnlig med caballus. De Punkter, 

hvori lundii og burchelli afveg fra caballus, viste nesten alle tilbage paa Hipparion. De 

neynte Former viste sig — og jeg tvivler ikke om, at de efter fremtidige Undersogelser 

yderligere vil vise sig — som Mellemformer mellem Hipparion og Hesten (E. caballus). 

Kun i ét Punkt er der en nermere Overensstemmelse mellem caballus og Hipparion end 

mellem denne og Zebraerne, nemlig i Fortenderne. 
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Tillæg. 

I sin «Meddelelse af det Udbytte de i 1844 undersøgte Knoglehuler have afgivet etc.» 

(Vid. Selsk. Nat.-Math. Afh. XII), Tab. XLIX, Fig. 1, afbilder Lund Tyggefladen af en Over- 

kjebekindtand af en Hesteform, som han kalder Eqvus principalis, og paa samme 

Tavle, Fig. 3 og 51), Tyggefladerne af en Over- og af en Underkjæbekindtand af en anden 

Hest, Eqvus neogzus?). Lund erklærer i Tavleforklaringen Tanden af prineipalis for 

at vere den 5. Kindtand (9: 2. Molar), Tænderne af neogeus for at vere henholdsvis 

4. Kindtand i Overkjæben (9: 1. Molar) og 2. Kindtand i Underkjeben (3. Præmolar); men 

om de netop har indtaget disse Pladser, tår jeg ikke paatage mig at afgjore. De tre 

Tænder”), som afviger betydelig fra Hestens og frembyder en ikke ringe Interesse, findes 

nu her i Samlingen, men ellers haves desværre intet, som med Sikkerhed kan henføres til 

de to nævnte Former (jvfr. Anm. paa næstfolg. Side). 

I sin smukke Afhandling «On Fossil Remains of Equines from Central and South 

America» (Philosoph. Trans. f. 1869, Pag. 559—573, Tab. LXII) har Owen beskrevet og 

afbildet nogle Overkjæbe-Kindtænder af en Hesteform, Eqvus arcidens, fundne i «the 

Republic of Monte Video» i Nerheden af Paysandi. De afviger efter Owen fra Hestens ved 

at Renderne paa Tændernes Yderside er dybere, Kanten mellem Renderne smallere og mere 

1) Paa samme Tavle, Fig. 2 og 4, har Lund til Sammenligning med de fossile Arter ladet afbilde 

Tyggefladerne af en Over- og en Underkjæbetand af en almindelig Eqvus caballus. Disse Figurer 

frembyder i og for sig intet mærkeligt; men de maa af den Grund nævnes, at Owen (1. c. Pag. 560 

—561) har antaget dem for Figurer af Tender af Eqvus aff. caballo Lund (9: Eqvus lundii mihi), har 

kopieret dem (Tab. LXII, Fig. 12 og 15) ete. — Den samme Fejl har ogsaa Burmeister (l.c. Pag. 51) 

begaaet; han giver |. ec. Tab. IV, Fig. 3b, en næsten ukjendelig Kopi af Lunds Fig. 2. — Fejl- 

tagelsen er iøvrigt meget beklagelig, da den har bidraget sit til at forage det Virvar, som hersker 

i Kjendskaben til de fossile sydamerikanske Heste. Lund selv er uden Skyld deri; thi i hans Tavle- 

forklaring er de omtalte Tender udtrykkelig betegnede som tilhorende «Equus caballus» og saaledes 

betegner han aldrig «Equus aff. caballo». Til Overflod kan jeg endnu bemærke, at der mellem 

Fossilierne i Lunds Samling ikke findes noget Stykke, som der kan vere Tale om har ligget til 

Grund for nogen af de to omtalte Figurer. 

Smlgn. ovenfor Pag. 308—309 (4—5). 

Disse Tender hører forøvrigt ikke til det «Udbytte, de i 1844 undersøgte Knoglehuler have afgivet», 

men er fundne tidligere, ligesom ogsaa Tegningerne allerede tidligere var sendte herover. 

2 

3 



23 327 

fremstaaende, ved at Söjlen paa deres Indside er langt smallere og simplere, ved at hele 

Tanden er stærkt krummet med Konvexiteten udad, Konkaviteten indad — og ved nogle 

andre Forhold, som dog forekommer mig at vere mindre tydelige, medens de nævnte er 

let iøjnefaldende og meget karakteristiske. Owen har med sædvanlig Skarpsindighed — 

hvorvel han ikke har haft andet Materiale til Bedömmelse af Spörgsmaalet end Figurerne 

af Slidfladerne i Lunds Afhandling — erkjendt, at arcidens, neogæus og prineipalis slutter 

sig nöje sammen. En Sammenligning mellem Originalstykkerne her i Samlingen og de 

ypperlige owenske Figurer gjör dette Resultat yderligere utvivlsomt. Vi finder baade hos 

neogeus og hos principalis Renderne paa Tandens Udside meget dybe, Kammen mellem 

dem meget fremtrædende og skarp; vi finder Söjlen paa Indsiden smal og simpel; vi finder 

— hvad der var Owen ubekjendt — den samme skarpe Krumning af hele Tandprismet, 

saaledes at Tandens Udside er meget lengere end Indsiden. 

Men Overensstemmelserne mellem de to nævnte brasilianske Heste og Owens 

arcidens er ikke udtømte hermed. Betragter man nöje en Slidflade eller et Gjennemsnit 

af en Overkjæbe-Kindtand af en Hest, vil man bemærke, at Emailstriberne ikke allevegne er 

lige brede. Denne Forskjel i Emailstribernes Bredde — alias: Emailovertrekkets Tykkelse — 

er i langt héjere Grad udpreget hos neogeus og principalis. Hos begge Former — de 

stemmer i denne Henseende nøje overens — finder vi (Fig. 21 og 25), at Email -Over- 

trækket paa Tandprismets ydre Side er temmelig tykt, eller hvad der er det samme, at den 

ydre Emailstribe paa Slidfladen er temmelig bred. Endvidere er den Emailstribe, som be- 

grænser de to Cement-Øer i Tanden udadtil, paa Midten tyk, medens de samme Øers 

øvrige Emailrand er meget tynd, navnlig for- og bagtil, hvor man endog skal se meget 

godt til for at faa Oje paa den. Meget tyndt er Emaillaget fremdeles inderst i den Bugt, 

som paa Figg. 21 og 25 er betegnet med Bogstavet g; temmelig tyndt paa Tandens For- 

og Bagside, tykkere paa Indsiden med Undtagelse af den nævnte Bugt. — Ganske lig- 

nende Forhold findes hos arcidens (se Owens Fig. 4, Tab. LXIH). 

For at fuldstendiggjöre Beskrivelsen af de to Overkjæbe-Kindtænder, skal jeg endnu 

anføre, at den Kant, som begrænser den bageste af de to Render paa Tandens Yderside 

bagtil (e), er overordentlig lidet fremtrædende. Det bör dernæst fremhæves, at Krumningen 

af de to Tender er meget ner ved at vere den samme; derimod afviger de fra hinanden 

ved at Tyggefladen paa Tanden af neogeus er længere og smallere, paa principalis derimod 

forholdsvis kortere og bredere. Söjlen paa Indsiden er simplest og staar mere frit hos 

principalis, hvor den indre Del af Tyggefladen ogsaa er kortere (Dimensionen forfra—bagtil) 

end den ydre, hvorved den faar noget vist rhinocerosagtigt ved sig, hvad ogsaa Owen be- 

mærker. Det bor bemærkes, at der er ligesaa rigeligt Cement paa Tænderne som paa 

almindelige Hestetænder. (Smlgn. Fig. 21—22 og Fig. 25—26.) 

Ikke mindre mærkelig end Overkjæbe-Kindtanden er den foreliggende Underkjæbe- 
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Kindtand af neogæus (Fig. 23—24). Vanden har ligesom de tilsvarende af Eqvus caballus 

veret indhyllet i et megtigt Cementlag, som dog for störste Delen er faldet af. I Mod- 

sætning til Overkjæbetanden er den aldeles ret, nedefter bliver den smallere (Dimensionen 

forfra—bagtil mindre). Af den lundske Figur er Slidfladens merkelige og fra Hestens saa 

afvigende Udseende i det væsentlige bekjendt, og Owen har (l. c. Pag. 570) til Dels frem- 

hævet Forskjellene. Iüjnefaldende er Halvmaanernes stærke Konvexitet paa Ydersiden, Söjlens 

Smalhed og den næsten fuldkomne Mangel af den hos Hesten saa udprægede, men allerede 

hos Hipparion meget tydelige Rende paa sammes Indside, endvidere Simpelheden af den 

bageste Halvmaanes bagre, indre Del (c). Det bör endnu noteres, at det Emaillag, der be- 

klæder Halvmaanernes Konkavitet, er meget tyndt, langt tyndere end hos Hesten; ellers er 

Emaillaget meget vel udviklet”). 

Forskjellene mellem Tænderne af neogeus, principalis og Owens arcidens paa den 

ene Side, Hesten paa den anden er altsaa meget betydelige, langt betydeligere end mellem 

denne og Hipparion, og det var derfor ganske naturligt, at Lund nærede den Anskuelse, at 

de Heste hvem de har tilhørt var forsynede med flere Teer ligesom Hippariet. Til denne 

Anskuelse sluttede Owen sig ogsaa og opstillede en egen Slegt, Hippidion, for de tre 

nævnte Former. 

Af Burmeisters Arbejde «Die fossilen Pferde der Pampasformation» ses det imid- 

lertid, at Lund og Owen havde Uret i deres Antagelse, og at de omtalte Former slutter sig 

langt nöjere til de nulevende Heste end man efter Tænderne kunde vere tilböjelig til at 

antage, medens iøvrigt deres Stilling som en særlig Slægt bliver bekræftet. Jeg skal ikke 

indlade mig paa nogen Diskussion om, hvorvidt Burmeister har gjort rigtigt i at henføre 

de to interessante Heste, som han har fundet i Platalandene, til Lunds Arter neogæus og 

principalis; jeg anser det iøvrigt for höjst tvivlsomt. Men saa meget er i alt Fald sikkert, 

at det er Former, som staar dem og arcidens meget nær, noget der uden videre vil skjonnes 

ved en Sammenligning mellem Figurerne hos Burmeister med dem i Owens eller i nær- 

værende Arbejde. 

Det fremgaar nu af Burmeisters Angivelser og Figurer, at Hippidion for det forste 

var en éntaaet Hest; det store Metacarpale slutter sig efter Burmeisters Figurer ganske 

1) Den ovenfor beskrevne Kindtand af Eqvus principalis er funden i en Hule ved et Sted, der 

kaldes «Come nåo bebe»; i en anden Hule sammesteds har Lund fundet en Heste-Fortand, som 

han i sit Manuskript henfører til samme Art, uden at der dog, saa vidt jeg kan se, foreligger til- 

strækkelig Grund for en saadan Antagelse. Tanden — som er en yderste Fortand, om af Over- 

eller Underkjæbe kan ikke med Sikkerhed afgjôres — er ikke meget slidt, er forsynet med en ikke 

særdeles dyb, men bagtil afsluttet Bonne og er egentlig kun mærkelig derved, at Bonnens Hulhed er 

begrænset af et Emaillag, der er saa tyndt, at det kun med Moje ses. Tanden viser altsaa et For- 

hold, der er analogt med et, der udmærker Kindtænderne af neogæus og principalis, nemlig at visse 

Dele af Emailovertrækket er meget tyndt; en af disse to Arter vil den vel sagtens derfor tilhøre, 

men hvilken er det efter mit Skjôn umuligt at sige. 
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ner i Formen til Hestens, og hvorvel de nederste Ender af de smaa Metacarpalier er af- 

brudte, er det dog evident, navnlig naar man sammenligner det store Metacarpales nederste 

Ende med Hestens og Hippariets, at de smaa Mellemhaandsben har forholdt sig som hos 

hin, 9: ikke har baaret nogen Taa. Paa en lignende Maade forholder Metatarsus sig. Men 

ogsaa i andre Forhold slutter Hippidion sig til Hesten, ikke til Hipparion. Som bekjendt 

er Ulna hos denne langt kraftigere udviklet end hos Hesten; hos Hippidion derimod for- 

holder Ulna sig efter Burmeisters Beskrivelse (l. c. Pag. 33—35) og Figurer ganske som 

hos Hesten. Ogsaa Carpus, der hos Hipparion afviger meget fra Hestens, slutter sig hos 

Hippidion nöje til dennes. Det kan herefter neppe betvivles, at Hippidion i Benbyg- 

ningen slutter sig langt nermere til Hesten end til Hipparion. 

I Betragtning af denne nöje Overensstemmelse i osteologisk Henseende mellem 

Eqvus og Hippidion synes det at vere rimeligst at antage, at de tilsyneladende primitive 

Momenter, som Tænderne frembyder, f. Ex. Underkjæbe-Kindtændernes simple Form, ikke 

er noget virkelig primitivt, men noget sekundert, og at Hippidion-Arterne er Former, 

som er udgaaede fra en med Eqvus-Arterne nöje beslægtet Form’), er en 

devierende Typus, der i enkelte Karakterer simulerer eldre Former. Interes- 

sant og oplysende er det iøvrigt ogsaa, at Kindtænderne hos de forskjellige Arter af Hip- 

pidion viser det pseudo-primitive i meget forskjellig Grad; medens saaledes Overkjæbe- 

Kindtanden af Lunds principalis i sin Slidflade minder om Rhinocerossen eller Anchi- 

theriet, ligner de øvrige Overkjæbe-Kindtænder (af Hippidion neogeum [Lund] og af Bur- 

meisters neogeum og principale) langt mere Eqvus’; og en Sammenligning mellem Slid- 

fladerne af Underkjæbe-Kindtænderne af Lunds H. neogeum og Burmeisters to Arter (Fig. 1 

og 2, Pl. III i hans Arbejde) viser os, at det tilsyneladende primitive er langt mindre ud- 

præget paa Underkjebetenderne af Burmeisters Arter end paa vor H. neogeum?). Den 

primitive Stilling, som Tænderne syntes at anvise Hippidion, viser sig altsaa allerede ved 

en nærmere Betragtning af selve Tænderne som mindre utvivlsom; og Skelettet peger, som 

ovenfor udviklet, bestemt og afgjérende i samme Retning”). 

I Eqvus-Arterne maa vi altsaa søge Hippidions nærmeste Slægtninge. Indenfor 

Eqvus-Slægten er det atter Zebraerne, i alt Fald E. burchelli og E. Lundii mihi, som den 

1) Interessant er det, at Burmeister har fundet et rudimentært 5. Metacarpale hos Hippidion. Som 

bekjendt findes et saadant ogsaa hos Hipparion og Anchitherium og i sjældne Tilfælde (se Gaudry, 

Les Enchainements du Monde Animal, 1878, Pag. 138—139) findes der Spor af det hos Hesten. 

Skulde det vise sig at være konstant hos Hippidion, maa denne Form i alt Fald heri siges at vise 

et noget nøjere Slægtskab med Hipparion, indtage et noget primitivere Standpunkt end Eqvus-Arterne. 

Det tykke Cementlag paa Tænderne er noget, der just heller ikke peger hen paa, at vi har med 

primitive Former at gjøre. 

Det vil let skjonnes, at Hippidion giver et advarende Exempel paa, hvor lidet tilladeligt det er af et 

enkelt Forhold at slutte til et Dyrs systematiske Plads. 

[5 

w 
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staar nærmest. Af Fig. 2, Tab. II], i Burmeisters Værk ses det, at den yderste Fortand i 

Underkjæben hos Burmeisters Hippidion «neogeum» mangler Bönnen (Underkjæbe-For- 

tenderne af Burmeisters principale kjendes ikke); af hans Fig.1, Tab. VII, fremgaar det, 

at Bünneudvæxten, ligesom hos E. burchelli og lundii, er lav og bred; af Tab. I, at Ole- 

cranon er bred og kort; dernæst er Hovbenet «fein und zierlich gestaltet, mehr dem des 

Eq. Burchelii, als des Hauspferdes ähnlich», hvortil jeg kan föje, at Hovbenet af E. lundii 

(Fig. 13 og 15), der jo er en Zebra, navnlig i Profil frembyder den mest overraskende Lighed 

med Profiltegningen af Hovbenet af Hippidion i Burmeisters Arbejde (Fig.7, Tab. VIII). 

Ogsaa i Kindtenderne slutter Hippidion sig nermere til Zebraerne end til caballus, noget 

jeg efter de ovenfor givne udforlige Tand-Beskrivelser og med Henvisning til Figurerne ikke 

behover nermere at udvikle. Alt i alt kan jeg ikke betvivle, at Zebraerne er de af 

Eqvus-Arterne, som staar Hippidion nærmest, noget der ogsaa synes at have 

foresvevet Burmeister. 

Hvorledes jeg tænker mig Hippidions Stilling til de andre Eqvider vil blive klart af 

folgende Skema!). 
Hippidion. 

Eqvus caballus. m 

Eqvus asino aff. 

Zebraerne. 

Hipparion. 

Anchitherium. 

Til Slutning beder jeg Hr. Prof. Reinhardt modtage min Tak for den Understottelse, 

som han paa forskjellig Maade har ydet dette lille Arbejde. 

1) Jeg har ikke troet at turde aflede Hippidion direkte fra Zebra-Gruppen paa Grund af det lille Meta- 

carpale V. 

= 
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masse 

Alle Figurerne forestiller Knogler af Æquus lundi n. sp. (i nat. Storr.) 

Fig. 1. Den øverste Ende af venstre Humerus, set forfra. 

— 2. Den nederste Del af höjre Humerus, set bagfra. 

— 3. Den nederste Del af håjre Antibrachium, set nedenfra. 

— 4. Samme set forfra. 

— 5. Venstre Naviculare (af Forfoden), set nedenfra. 

— 6. Håjre Lunatum, set nedenfra. Bogstaverne er forklarede i Texten. 

— 7. Venstre Capitatum, set nedenfra. 

— 8. Venstre Hamatum, set nedenfra. 

— 9. Højre Astragalus. 
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“Fab. FE 

Figg. 10—20 fremstiller forskjellige Dele af Æqvus lundi n. sp. (alle i nat. Storr.) 

Fig. 10. 

NE 

Anden Phalanx (Kronben) af Bagfoden, set forfra. 

Anden Phalanx af Forfoden. 

12—13. Tredje Phalanx (Hovben) af Bagfoden, set ovenfra og fra Siden. 

14—15. Tredje Phalanx af Forfoden. ; 

16. 

Ihe 

18. 

19. 

20. 

Ko NI RO KO tw LO 

eww 

CS or 

Fortand, rimeligvis af Underkjæben, set bagfra. Af et ungt Individ. 

En yderste Fortand, rimeligvis af Underkjæben, set bagfra. Af samme. 

Slidfladen af den bageste venstre Overkjæbe-Kindtand (#,). Af et gammelt In- 

divid. Bogstaverne i denne og følgende Figg. er forklarede i Texten. 

Slidfladen af den förste venstre Molar (m,) i Overkjæben, af samme Individ. 

Slidfladen af fjærde höjre Præmolar (p,) i Underkjæben, af samme. 

Slidfladen af en höjre Overkjæbe-Kindtand af Hippidion neogeum (Lund). 

Samme Tand, set forfra. 

Slidfladen af en venstre Underkjæbe-Kindtand af Æippidion neogeum (Lund). 

Samme Tand, set udvendig fra. 

Slidfladen af en höjre Overkjæbe-Kindtand af Hippidion principale (Lund). 

Samme Tand, set forfra. 
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Integration 

en lineær Differentialliening 

af anden Orden. 

Af 

Adolph Steen. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidenskabelig og mathematisk Afd. I. 6 

Kjøbenhavn. 

Bianco Lunos Kgl. Hof-Bogtrykkeri. 

1882. 
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1. Diserentialleningemne 

y" — (acot@ — b tg a)y’ + cy = 0 (1) 

og v” + (a cot à — b tg a)v' + cy = 0 (2) 

have, i Folge hvad der er udviklet i Bull. des Sciences Mathém., rédigé par MM. Darboux, 

Hoüel et Tannery, 2 série, t. V, 1881, p. 30—36, folgende Relationer imellem deres Inte- 

sraler: y = v'sintæcos x, | 

vo) — (sine toc, | (3) 

gyldige uden Hensyn til Fortegnene for a og db. Den ene af Ligningerne (1) vil altsaa vere 

integrabel med den anden. 

2. Specielle Tilfelde kunne faas integrerede, naar man setter 

Of == Wis ue acotæ— tga, u — sin? x cos? x; 

thi saa skal 

e\uda = ((a— a) cota — (b— 8) tg 2) u 

= (a—a) cost x sin! 2 — (b—) cos? x sint*! x. 

Differentiation og Division med cos? a sin® x giver 

e = (a—a) (a— 1) cot? z — (a—a) (P+ 1) — (b — £) (a +1) + (6 — 2) (P—1) tg? 2, 

hvilket for konstante e er umuligt, med mindre Leddene med cot?# og tg?a forsvinde. 

Dette kan ske paa felgende fire Maader. 

A. a=a, B—b, c=0, y"—(acotz —btgx)y — 0, som giver 

D =O OF Vene, y= or Åsinez cos’ ade + c,. 

Anvendes (3) til Integration af (2) for c—0, faas herved v, ligesom man af den fore- 

gaaende Integration, gyldig uden Hensyn til Fortegnene for a og 6, faar 

D = \ sin“ cos? xdx + c,. 

43" 
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B a=a, f — 1, c= —(0—1)(24+1), altsaa i 

y" — (acota— btgx)y’ — (b—1) (a+ 1)y = 0 (4) 

har man Of = 0, SUR ONE a, y =e, sintit a c, . 

Men proves Resultatet, viser det sig, at c, — 0, saa at Integralet bliver 

y = ¢€, sins 

uden Hensyn til Fortegnene for « og 6. Derefter findes for 

v" + (a cota — big av’ — (b—1) (a+ 1)v — 0 (5) 

Integralet » = ¢, cos ?te. 

C. a=1, BP=b, ¢ = —(a—1)(b-+1) giver 

y" — (acota—biga)y’ — (a—1) (6+ 1)y = 0, (6) 

hvori Ren cor sne y — ¢,/cost*7, 

idet en Prove viser, at den ved Integrationen indkommende konstante maa vere nul. Her- 

efter findes af 
v” + (acota—btgx)v’ — (a—1)(b+1)y = 0 (7) 

Integralet v = ¢,sin “tte. 

D. a=1, 8 < 1, ¢ = —2(a+d—2) fører til 

y" — (acotx— btga)y’ — 2(a+b—2)y — 0, (8) 

for hvilken y = e,sinzcos« eller y’ = c,sin 22, 

saa al man faar y = ¢,C0S 22+ ¢,. 

REN u _ ci(a—b) 
En Prove giver Cy — ae 

a—b 
altsaa oy = 0, (cos Qa + in) eller y = e, ((a-+b—2) cos 2u + a — b). 

Anvendelse af (3) giver derpaa 

v" + (acota—btga)v’ — 2(a+b—2)v = 0 (9) 

integreret ved DC SITE OOS a 

3. I Folge den Fremgangsmaade, som er indført paa ovennævnte Sted i Bull. des 

Mathém., sættes dernæst : 

u = y = z, cosa sinta. 
Derved faas i 

oN ude — (ie cot & — (b— A) tga — a cos? x sin@x 
md 

= ((a—a) cost sin, x — (b— 8) cos! x sin?" 2)2, — cos? a sin*xz/ 

og efter Differentiation og Ordning 

27 — [(a-2a) cot x— (b-28) tg x] 2’ + [c+ (a-a) (2+1) + (b—A) (a+1) —(a—a) (a-1) cot?=—-(b-A)(B-1)tg?a]z, — 0. (10) 

Denne reduceres til (1) for de Verdier af a og 2, som ogsaa i 2 ere benyttede. Af disse 

behøver Tilfældet A, « — a, 2—b, uden at c= 0, ingen Undersøgelse, da derved opstaar (2), 
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og saaledes den i (3) udtrykte Forbindelse blot gjenfindes. Af de andre Tilfælde betragtes 

først D. 

4. a—1, 2g=1 giver (10) samme Form som (1), men med andre Koefficienter, 

nemlig 
27 — ((a—2) cot x — (b—2) tg 7)2" + (e+ 2(a+ 6—2))z, = 0. 

Settes derpaa Ae == &, COGAN. 

ZI 28 COSLEISINMER 

2 = {cosxsina, 

faas — ((a— 2p) cot & — (b— 2p) tg a)? + (e+ 2p(a-+- b—2p))z = 0. (11) 

eh nu for hele positive p 

e+ 2p(a+b—2p) — 0, (12) 
saa bliver z,=0 og z, = sin a cos’ Px , (13) 

og deraf igjen a =i OF A= | sine cos’ Pad , 

overalt uden Tilföjelse af en arbitrer konstant Faktor til de partikulære Integraler. I Folge 

(12) bliver altsaa 
y" — (a cot = — big a)y’ — 2p(a + b — Ip)y = 0 (14) 

for positive hele p integreret ved 

y = cos?a-+ A, cos?—*2-+ ...-+ Arcos® 2... + 4, 1 cos?x + 4, | 

og ved y= \cos æ sin ædæ\ cos x sin dx... \ cos æ sin ada \ cos’—Pa sin adr J 
(15) 

med p + I Integraltegn og uden Integrationskonstanter, da disse vilde give de samme Led, 

som findes i det forste partikulere Integral. De deri indgaaende konstante Koefficienter 

A,, Ay... A, maa dernæst bestemmes. Dette sker ved de ubestemte Koefficienters Me- 

thode, som giver 

ate anche pee 

1 Pepe), 
Et r(a+b— 4p + 2r) AT 

saa at i Almindelighed 
— 1/6, SP te WO apa ls Oa 2p 2) 

Å ae (a+b6—4p+4)... (a+ 6 — 4p + 27) 

Man kan saaledes finde det fuldstendige Integral af (14), saafremt p er positiv hel. For 

visse andre p skal det nu soges udtrykt som et bestemt Integral. 

+t fit 
9. Sættes nemlig i (15) cos 27 —t, altsaa cose ua =p nz -/ og‘ 

faas ved Udeladelse af alle konstante Faktorer 

%p+i1 

“es NL EE OUI eV art, 
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som atter omskrives til et bestemt Integral uden Hensyn til det tilhorende Polynomium i ¢ 

af Graden p, saa at 
t 

y= (wur (1 + ape (1 — ay? da. 
k 

Gjenindfores heri 2 — cos 2x, bliver 
® cos 27 

Y= NER 22 — a)? (1 + ap 020 ee da, (16) 

k 

som med et passende Valg af k og, om fornødent, med et Polynomium i cos 2x af 

Graden p skal tilfredsstille (1), saafremt (12) gjælder. 

k bestemmes ved Proven. Af (16) faas 

%cos2r 

y" = — sin 2 (cos 2x — a)? (1 + a)2 027) (1 — a) da , (17) 
k 

idet p 0 lader Resultatet af Differentiationen med Hensyn til æ i Integralets höjere 

Grænse forsvinde. Heraf udledes igjen, naar blot p > I, saa at den samme Differentiation 

heller ikke anden Gang efterlader noget Spor, 

cos 27 

Fåre eS fae Ina Ta 27 
y" = Ap(p — 1) sin? al (eos Qa — a)? (1 + as 0 (1 — a) da 

k 

(@cos 2x 

An cos Ia (cos De p—i 1(6—2p—1) „(a —2p—) | ip cos 24 \ (cos 24 — a) (1 + 4)? (1 — a): da. 

k 

Indferes disse Udtryk i (1) tilligemed 

1+ cos 2x 1 — cos 2x 
cola = Le NE 

sin 2x sin 2a 

faar man uden Vanskelighed 
4 cos 27 

\ics 2a-0) 2 140) Pd (1a)? [4 9 (p—1) (1— cos? 2) + 2p[a-b+a+b-2) cos 2u (cos 2x—a) + ¢ (cos 2-4)? ] da — 0. 
ek 

Saafremt (12) gjælder, er Koefficienten til cos? 2x heri 

— 4p? + 4p + 2p(a+ 6) — 4p +e = 0 

uden Hensyn til Beskaffenheden af p, saa at p ikke længere behøver at være positiv hel, 

naar blot p > 1. Den øvrige Del af Störrelsen i Parenthesen under Integraltegnet er 

4p (p—1) + 2p(a—6b) (cos 2a — a) + 2p(a+ b—4p- 2)a cos 2a — 2p(a+b—Ipla? — 

4p (p—1) (1 —a?) + 4p [1(a —6) + (A(a+ 6) — 2p + 1)a] (cos 2e—a) = 

4p (p — 1) (1— a?) + 4p [— 4 (6 — 2p + 1) (1— a) + 4(a— 2p + 1) (1 + @)] (cos 22— à), 

saa at man ved Integrationens Udforelse skal faa 
kate 27 

— 4p| (cos 22 — a)? (I eal ae eek SER = 0. 
k 
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Men for p> 1 vil venstre Side heraf ogsaa forsvinde, naar cos 2a indføres for a4, medens 

a— k vil gjore den til 0, saafremt b > 2p — 1 og k— —1 eller a> 2p —1 og k— +1, 

i ovrigt uden Hensyn til Beskaffenheden af p. 

Heraf folger, at 

y" — (acota —btga)y’ — 2p(a+b—2p)y — 0 (14) 

for p>1 og b>2p—1 har Integralet 

%cos2r 

y= NER DEHNS NYE (1 — ap da, (18) 
—4 

men for p>1 og a>2p—I 

cos 22 

y = \ cos Qa — af? (1 + ap Pd (1 — a)? da , (19) 
DR 

Hvis altsaa foruden p>1 haves baade b>p—1 og a>p—1, saa svare 

begge disse Integraler til (14), hvis fuldstendige Integral saaledes er bestemt under 

disse Forudsætninger. 

Derefter vil i Henhold til (3) 

v” + (acota—btg a)v’ — 2p(a+b—2p)y — 0 (20) 

have til Integral (jfr. (17)) det ene af folgende eller dem begge: 
cos 2a 

où = sin “Hz cos ta usa ah haar, | 
= 

cos 27 (21) 

v— sinHg costal eo Qu — a} (1 + QE (1 — ae rd da , | 
+1 

nemlig det første, hvis p>1 og b>2p—1, det sidste, hvis p>1 og a>2p—1, 

og dem begge, naar disse Betingelser alle ere opfyldte. 

Bliver i (14) og (20) 6 negativ, saa at man med —O for b og derefter b positiv har 

y" — (acota+ btga)y’ — 2p(a—b— 2p)y = 0 \ 25 

og v" + (acotx+ btga)v’ — 2p(a—b—2p)v = 0, | 22) 

saa kunne (18) og den forste (21) ikke bruges, men vel (19) og den sidste (21) som Inte- 

graler for henholdsvis den første eller den anden (22), idet man blot setter ogsaa deri 

—b for +0. 

Bliver derimod a negativ i (14) og (20) og man ændrer a til —a, saa maa 

y" + (acota-+ btga)y’ + 2p(a—b+ 2p)y = 0 \ > 

v” — (acota-+t btgx)v’ + 27 (1—b6 + 2p)v — 0 | eo) 

have til Integraler ikkun henholdsvis (19) og den sidste (21) med a ændret til —a. 
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Et specielt Exempel herpaa faas, naar man af (12) seger 

2p = Ma+b) HVHa+ 0)? +e 
og deri setter ¢ — —ab, som giver 

2p = ke altsaa lo naar p > 1. 
bJ 

y” — (acotz—btga)y’ — aby — 0 

Man ser da, at 

har det fuldstændige Integral 

cos 27 

y= ao 22 — a)?" (1 — a) (1 — a) da 
DR 

ae À (cos 2a— g)??(1 + a)? (1 — a da , 
—1 

(24) 

hvis baade 1 >a—b og 1 >b—a. Er Differensen imellem a og b större end I, for- 

kastes det første Integral, hvis 6 — a er negativ, det sidste, hvis a—b er negativ. 

samme gjælder, hvis Differensen er 1, fordi man da ikke kan tilfredsstille Ligningen 
| jcos2r 

— 4p | (cos 22 — a1 + at (1 a — 0 
k 

ved £——1, naar b—a——1, eller vdk=+1, naar a—b— —1. 

6. Antages dernæst i (10) «—a, 2—1 (jfr. 2. B.), saa faas 

27 + (acotz+(b —2)tgx)2, + (e+(a+1)(b—1))z, = 0. 

Det 

(25) 

Denne Ligning afviger fra (1) i Hovedsagen ved, at a har faaet modsat Fortegn, men des- 

uden er 6—2 traadt istedenfor b, og ¢ + (a+1)(b—1) istedenfor e. Behandlet ved Sub- 

stitutionen : 
y = 2, cos asin*x 

er (1) gaaet over til (25); sættes dernæst 

a ACOs MS Te 
faas altsaa 2 

27 — (a cot « — (b— 4) tg z)z, + (ec + 2(a+b-—2))z, = 0 

af den i (1) angivne Form. Man kan fortsætte med folgende Række Substitutioner 

2 — 2.608. sine 

ZZ COS ZEN RN ONSEN: 
og kommer derved 

for p ulige til 2’ + (acot x + (b—2p) tg 2)2, + (ce + (a+p)(b—p))% = 0,\ 

for p lige til 27 — (a cot x — (b— 2p) tg x) 2 + (c+pla+b—p)» = 0. J 
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Er nu p ulige og c+ (a-+-p) (b—p) 0, saa faas 

== Poin b—2p m = 0 og 2,— sin~“*a cos’? x, 

hvortil svarer 

nel O8 A= \sin-«z cos Pr xda, 

saa at man finder de to partikulere Integraler 

BE \cos a sin’ «de \ GS AS a0 soon \ cos æ sin’ a da | 
; > : (28) 

og y — \ cos x sin’«dz \ cos zisinzezde..... \cos« sintæde) sin="rcos?=%rde, | 
LL LL L 

det forste med p, det sidste med p + 1 Integraltegn. 

Men er p lige og e-+-p(a+b—p) = 0, følgelig samme Relation som (12) angiver, 

faas kun nye Formler for et allerede behandlet Tilfælde (jfr. (14)). Disse ere, idet 

a= i ng \ sin’ cos’? edz, 

folgende 

y= \ cos æ sin“ ade \ COR MRI BOM a 450. \ cosa sin “ada | 
: (29) 

Of 7 = \cos x sin’ «da | COS Gil I DE \ cos æ sing daN sintæcos—? a da | 
e 

med henholdsvis p og p + 1 Integraltegn. 

Integrationerne i den forste (28) udfores uden Vanskelighed under endelig Form. 

Man finder nemlig 

21 = sintte+ B,, 

Zp2= sin?æ + B, sin~“te+ B,, 

2-3 = sin*t32-+ B, sine + B, sintttz + B, o.s.v., 

idet den arbitrære konstante Faktor har optaget i sig de ved Integrationen i forste Led 

fremkommende Faktorer og dernest ganske er udeladt, medens de andre Integrationskon- 

stanter ere optagne i B,, B,, B, o.s.v. Derefter maa y, frembragt ved et ulige Antal 

Integrationer, have Formen 

y = sint?72 + B, sin"? 2 +... + Basin? "2... + B,asintie | 

+ B,sin?ta4+ B, sin? a+ ... + Bor si? Ta... + Bp, | 

hvis konstante Koefficienter maa findes ved en Prøve. Det vil derved ses, at alle 3 med 

(30) 

ulige Indices blive nul, men 

Fee oe Des 2) 
2 2(a—b+2p —2)’ 

By, —— (P=2rtVlatp— +2, 
Ts 2r(a—b + 2p — 2r) 

2r—2 9 

altsaa i Almindelighed 
Bop = (—1ÿ C i (a+ p— 2r+ 2) (a+t-p— r+ 4)...(a+p) & 

TE = (a— b-++ 2p — 27) (a—b + 2p — 2r + 2)...(a—b+ 2p— 2)” 

p = 1 giver Tilfeldet B i 2. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Rekke, naturvidensk. og math. Afd I. 6. 44 
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Paa lignende Maade findes det første Integral i (29). Man faar, under samme 

Forudsætninger som ovenfor 

PE ea 

2p—2 — sin? x + B,sintttx + B,, 

2-3 = sin “+324 B,sin?2+ B,sin“t2-+ B, o.s.v., 

og deraf y efter et lige Antal Integrationer 

y = sin’a + B, sin? 7 + B,sin?+*z...+ B,»2sin? z + By | 

+ B, sin—*t?— 2 + B,sin+2#-32 + ...B, ssin tx + B,_isin ‘tt, | 

Her ville atter alle 4 med ulige Indices forsvinde og man faar 

Eu pla—p—+1) 

7 2(a+b— 2p- 2)’ 

(p—2r+ 2) (a—p+2r—l) p 
2r(a+b — 2p + 2r) se 

analoge med de i 4 fundne A i den første (15), som er ordnet efter Potenser af cos a, 

(31) 

B 2r 

medens (31) er ordnet efter Potenser af sina. Et specielt Tilfælde heraf for p — 2 er (8), 

nu integreret ved 
AERO: a— 1 

7, — sina Dr pen. 

som let ses at stemme med det forhen fundne. 

7. Integrationen af (25) kan ogsaa ske i Henhold til det i 5 om den anden (22) 

anforte, saafremt 
c + (a+ 1)(b— 1) = — 2p(a—b + 2 — 2p) 

eller 
ec = — (a— 2p +1) (b+ 2p — 1). 

Man faar nemlig af den anden (21) med — 5-2 for b, z, for v, idet p>! og a>2p—t, 
cos 2r 

2, — sine cost (cos 2a —- aPA(1 + a)—20t? (1 — a)? da, 
+ 

hvoraf sluttes Integralet af 

y”— (a cot x — b tg 7) y/ — (a— 2p + 1)(0+ 27 — 1) y = 0 

under de samme Forudsætninger, men Formen deraf bliver noget sammensat. 

Er dernæst i den første (27) 

e+ (a+ p) (0—p) = — 29 (a—b-+ 2p— 29) 

e =— (a— 29+ p) (b+ 2q—p), 
saa kan den integreres ved den anden (21) med —/-+ 2p for 6, q for p, hvis g>1 og 

eller 

a> 2q—1, altsaa 
cos 27 

2) == AG costa (cos 2a — a)? (1 + a) F249) (1 — gO da. 

+4 i 
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Derefter findes et meget sammensat Integral af 

y”— (a cot x— b tg a) y’ — (a— 2g +p) (0 +29 —p)y = 0. 

Ligeledes, hvis i den anden (27) er 

e+ p(a+b—p) =— 2g (a+b — 2p — 29) 
eller i (1) 

ce = — (p+ 29) (a+b—p — 29), 
er Integrationen mulig, for den sidste dog atter under meget sammensat Form. Det lykkes 

ikke ved bekjendte Midler at ændre de sidste (28) og (29) til bestemte Integraler. 

8. Har man a = 0, blive begge Ligninger (27) 

z+ (b— 2p) tg x. CA + (¢+p(6—p))z, = 0 (32) 

uden Hensyn til om p er lige eller ulige. Heraf kan Integralet findes, hvis 

C= 0m D 
hvorved faas i 

BE Of B= \ cos’? du. 

Derefter kunne (28) og (29) bruges til Integration af 

y+ btga.y’—p(b—p)y = 0. | (33) 

Med positive hele p (jfr. (30) og (31)) faas 

y = sin?x- B, sin 2... D,.sn? 272... 
5 : : ; (34) 

og y= \ cos xd | cos x de . ! Åcosæds cos’ ede, | 

af hvilke det første ender med B,sinwz eller med B,, eftersom p er ulige eller lige, og 

det sidste indeholder p+ 1 Integraler. Koefficienterne B faas af Udtrykkene i 6 for a—0. 

Det sidste Integral i (34) kan gjores til et bestemt Integral, naar man setter 
1 

sinw = t, cosa — (1 —t?)’, hvorved 

p+1 sin x 

y= | (1 —22)20—%7—4) get — | (sine — a)? (1 — a?) U da. 
A 

Heri bestemmes k ved en Prove, som tillige viser, i hvilken Udstrækning dette Integral er 

gyldigt. Man faar 
sin x 

IE 1 cosa (sine — a}? (1—a,)2 "Ode 
ok 

sin 7 

og y” = p(p—1)cos22\ (sina — aP 21 — a??? rd da Eu Y PU 
ok 

sin æ 

— p sina) (sinz— ar" (1 — a2)20—? da, 
ek 
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blot forudsat, at p > I. Indfores dette i (33), faas 
@sin x 

\ (sina—a)?—?(1 — a} #9] p(p— 1)cos?x—psinæ(sinz — a) + bp sinæ(sinæ— a) | da, 
ek 

som ordnet med Hensyn til sin mister Leddene med sin?z, medens de øvrige blive 

p| (p—1)(1—a?) + (b— 2p + 1) a (sinz—a) |, 

saa at Integralet bliver 

p ‘sine ajo (1 — a2) rt) | 5 
k 

hvilket forsvinder, saafremt £ =—-1, b >2p— 1 foruden p> 1. Altsaa under disse 

Betingelser og forøvrigt uden Hensyn til Beskaffenheden af p faar man (33) fuldstændig 

integreret ved 
sinz sinz 

N = A (sin z— a (1 ~a?)3°—? da +e, | (sin &— a)? (1 — a2) PN da, (35) 
e)—1 o+1 

Sættes nu i (11) a = 2p, faas 

ca + (b— Ip) tga. 2, + (c+ 2pb) a= 0, 

og er deri 

ce =—(2+q)b+¢@, 
altsaa 

findes 2, af (35), men y i 

y+ biga.y'—(2Qp+q)6—gq?)y = 0 

for positive hele p under en meget sammensat Form. 

9. Endnu staar tilbage at behandle (10), naar & — 1, 2 — 6, hvorved faas 

2" — ((a—2) cot x + btg x) 2 + (e+ (a—1)(b+1)) 2, = 0, (36) 

som er af Formen (1) med —6 for 6. Derfor sættes 

ho ae, 

saa at man faar 

2 — ((a—4) cota — btg 7)2, + (e+2(a+b—2))2, = 0. 

Gjöres dernest 

— 2, COST sin x, 

— 2, GOS HSIN. Os Sb Vb 

faar man tilsidst 

for pulige 2’ —((a— 2p) cotx + btgx) z + (¢+(a—p)(b-+p))z,— 0 | 

for p lige 2, —((a —2p) cota — btgx) 2, + (e + Piet bp), 10: J CA 
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Er p ulige og c+ (a—p)(b+p) — 0, bliver 
wh Pee In@—2P » eHS—o » OR ae. Sur COS mia 5 

altsaa 

2,— 1 0g LEE \ sine. COST, 

hvilket giver 

EC] 
næ (cos! sin ade \ cos’ sinadx...\cos’asinedex | 

n . (38) 
og y= \ cos’ sin da | cos ’wsinadz... \ cos’. sina de cos? x sin? x dx, | 

saaledes at det første Udtryk indeholder p, det sidste p + 1 Integraltegn. 

Har man p lige og e+p(a+b—p) — 0, bliver 

Le IN \sin x cos’adx, 

altsaa 

1 = \cos’esinada\ cosesina de. Ncosesinade | 
(39) 

og y= \cos' sina de\ cos" sin ede. ; cos ?asinede\ sin 2x cos ædx, | 

alter med p Integraltegn i det første, p+ 1 i det sidste Udtryk. De sidste Formler give 

kun nye Former for Integrationen af (1), som ere mere sammensatte end de i 4 fundne. 

Den forste (38) forer til et Integral under endelig Form af Formen 

y = cos? + C, cos tr?» +... Cocos*t?—"2... pıcostiz, 

hvilket ses ved en Prove, ligesom i 6; derved bestemmes ogsaa Koefficienterne C, nemlig 

Ce RP A) DEP) 
= 2(b—a-+ 2p — 2’ 

_ (p= + Db+p—2r+2 6 , 
2r(b— a+ 2p — 27) Zu 

Cor = 

altsaa i Almindelighed 

> (b+ p—2r+-2)(b+p—2r-+-4)...(6+p) _ 

r (b—a-+ 2p— 2r)(b—a-+ 2p — 2r+ 2)... (6—a-+ 2 — 2)" 

p = 1 giver Tilfældet Ci 2. 

Co, = (— 1)" C1 

Den forste (39), svarende til lige Verdier af p, giver paa lignende Maade 

y = co x + C,cos?*a-+ ... Cop co x... Cp, 

hvis Koefficienter ere 

APR US 
2 (a+ b—9p +2)? 

Cy, tP2r+2(a-p+—n 6 , 
i 2r (a+ b— 2p + 27) TE 

analoge med Koefficienterne À i 4. For p==2 findes atter (8) integreret, nemlig saaledes 

b—1 

FACE 

C, =- 

y = cos?a — 
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10. Man kan ogsaa integrere (36) ved hvad der i 5 er anfort om den forste (22), 

saafremt (jfr. 7) 

e+ (a—1)(6-+ 1) = — 2p(a—2 —b— 2p) 

¢ = — (a—2p—1)(b-+- 2p + 1). 

Dertil bruges (19) med a—2 for a, z, for y, idet p>1 og a—2>2p — 1, altsaa 

a>%-+1. Man faar da 

eller 

z= | (cos 2a —a)?(1 + a2 FI — a)? da, 
+1 

og slutter deraf, at (1) under Formen 

y— (acota—btga)y’— (a— 2p — 1) (b+ 2p + I)y = 0 

har Integralet 

y= \z cos’ x sinwde. 

Hvis dernæst i den første (37) er 

c+ (a—p) (b+p) = — 29 (1 — 2p—b— 29), 

e = — (a—2q—p) (b+ 29+ p), 

faas Integralet af (19) med a—2p for a, & for y, g for p, naar g>1 og a—2p > 2q —1 

altsaa 

eller a > 2p +29 —1, nemlig 
cos 27 

Zp = | (cos27— a)? (1 + af a9 (1 — a) ra) dg, 
+1 

Derefter vil atter (1) i følgende Form 

y"— (acotx—btg x) ÿ — (a —2p—p) (b+ 29 + p) y = 0 

kunne integreres, men ved et meget sammensat Udtryk. 

11. Er & — 0, blive begge Ligninger (37) til 

a (a—2p) cota. Zz, + (e+ p(a—p)) z, = 0. (40) 

Integralet heraf er strax fundet, naar 

¢ =—p(a—p), 

da man faar 

S=1 og 3= (sin ede. 

Derefter kan 
y"— acotx.y’—p(a—p)y = 0 

integreres ved (38) og (39), nemlig, saalenge p er positiv hel, ved 

y = cos x + C, cos? 2x + ... Cocos? *x...., 

der ender med C, cos eller med C,, eftersom p er ulige eller lige, og ved 2 27 pP 5 se, 05 

y= \ sin da \ sinzdz ... (sin ede | sin x da. (41) 
” 
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med p + I Integraltegn. (41) ændres til et bestemt Integral, naar man sætter cos@ — t, 

hvorved y paa sædvanlig Maade ændres til 
cosT 

uk | (cos a— aa)? (1 —ar) 21 da. 
wk 

Proven viser, ligesom i 8, at p>1, k =--1, saafremt a > 2p — 1, hvilke ere de eneste 

Betingelser, der maa gjælde, for at det fundne y skal tilfredsstille (41). Man faar derfor 

cos T cosT 

x 

TE | (cosz— a)?" (1 — q2 021) Qu 0, | (cosr— apr (1 — gie
) da, (49) 

1 
i 

Derefter kan (11) med db = 2p behandles, nemlig 

2” — (a— 2p) cot æ . 2 + (+ 2pa) 2 — 0. 

Har man heri 

e+ 2%a = — g(a—q) 

eller 

c——{(22+gqa+ag, 
findes 2, af (42) og derpaa y i 

y"—acotæy— ((2p+ga—g)y = 0 
under en meget sammensat Form. 
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Siden Udgivelsen af «Bidrag til Kundskab om Fuglenes Bændelorme» i Vidensk. Selsk. Skr., 

5. Række, naturv. og mathem. Afd., 8. Bd. VI. 1869, har jeg haft Lejlighed til at under- 

søge de Bændelorme, som Fedtschenko havde samlet 1870—71 under et Ophold i 

Turkestan, i det jeg efter Professor R. Leuckarts Anmodning i 1876 bearbejdede denne 

Del af den afdøde russiske Naturforskers Universitetet i Moskau tilhørende Samlinger. 

Krigsbegivenhederne i Tyrkiet medførte, at Udgivelsen, der skulde ske paa Russisk, blev 

forsinket, og Afhandlingen, trykt i 34te Bind af Zzvéstija imperatorskago obschtschestva ljubi- 

telej jestestvoznanija, antropologü à etnografit («Afhandlinger udg. af det kejserl. Selskab af 

Naturvidenskabens, Anthropologiens og Ethnografiens Dyrkere», Moskau 1879), kom mig 

først i Hænde i Efteraaret 1881. Blandt de af Fedtschenko samlede Bændelorme vare 

adskillige fundne hos Fugle, og medens en Del af dem ikke tidligere vare beskrevne, var 

der ogsaa en Del andenstedsfra bekjendte Arter; men de gave dog et interessant Bidrag 

lil Kundskaben om disse Snyltedyrs geografiske Udbredelse. 

Desuden har jeg lejlighedsvis kunnet undersøge Bændelorme, som vare samlede af 

andre — fortrinsvis maa nævnes Dr. phil. G. Friis, praktiserende Læge i Tønder — og 

blandt disse var der ligeledes flere nye Arter. 

Hvad jeg saaledes siden 1869 har undersøgt vedrørende de hos Fuglene forekom- 

mende Bændelorme, fremtræder her samlet som et lille Tillæg til min tidligere Afhandling 

over dette Æmne. 
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1. Taenia Nymphaea Scurank. 

Habitaculum. Numenius phaeopus, in Julia (Feddersen). 

Exemplarer af denne Bændelorm, tagne hos Numenius phaeopus, sendtes mig i Maj 

1877 af Adjunkt Feddersen i Viborg. 

2. Taenia microphallos Krasse. 

Habitaculum. Vanellus cristatus, in Turkestan (Fedischenko). — Charadrius mori- 

nellus, in Slesvico (Friis). 

Fedtschenko samlede 18 Exemplarer af denne Bendelorm hos Vanellus cristatus 

i Turkestan (August 1871). Friis fandt den i Tønder (Efteraaret 1872) hos Charadrius 

morinellus. 

3. Taenia microrhyncha Krasse. 

Uneinulorum longit. 0,014—0,018"™, 

Habitaculum. Charadrius pluvialis, in Slesvico (Friis). 

Friis fandt den (Oktober 1869) i Tønder hos Charadrius pluvialis, med 20 Kroge 

af 0,014—0,018™ Længde. 

4. Taenia variabilis Ruvorenı. 

Habitaculum. Vanellus cristatus, in Turkestan (Fedtschenko). 

Fedtschenko fandt 20—30 Exemplarer af den hos Vanellus eristatus i Turkestan 

(August 1871). 

5. Taenia Friisiana n. sp. 

Uneinulorum 10 corona simplex, quorum longit. 0,043—0,047"™. 

Aperturae genitalium (vage?) alternae. 

Habitaculum. Scolopax gallinula, in Slesvico (Friis). 

Friis fandt {869 i Tønder hos Scolopaz gallinula Bendelorme med en meget lang 

og tynd Snabel. Den fuldstændige Krogkrans bestod af 10 Kroge af 0,043—0,047"" Længde 

(Fig. 1 a og b). Kjonsaabningerne (uregelmæssig?) afvexlende. Æg fandtes ikke. 

Jeg har opkaldt Arten efter Dr. phil. G. Friis, der har leveret saa talrige Bidrag 

til Kundskaben om Fuglenes Bendelorme. 



6. Taenia innominata n. sp. 

Longit. 20m, Tant. mM, 

Uneinulorum circiter 20 longit. 0,043", 

Hamuli embryonales longit. 0,013", 

Habitaculum. «Pesotschnik» s. «Travnik», in Turkestan (Fedischenko). 

Hos en Fugl, som paa Russisk benævnes Fesotschnik eller Travnik (formodentlig en 

Vadefugl), fandt Fedtschenko (Juli 1871) et Par Bændelorme af henholdsvis 10™™ og 20mm 

Længde samt en Strekning modne Led paa 15™™. Paa en af dem fandtes Hovedet med 

fremstrakt Snabel (Fig. 2), hvis Kroge for største Delen vare tabte; der var 9 tilbage, af 

0,043"” Længde (Fig. 3), men i det hele har der formodentlig været omtrent 20. Kjens- 

aabningerne vare ikke tydelige. De modne Led vare 0,8%" lange og 1"" brede og inde- 

holdt langagtige Æg (Fig. 4), hvis yderste Hinde lob ud i et Par betydelige Forlengelser, 

som for storste Delen fandtes indskrumpede og forbojede; Fosterkrogene 0,013™ lange. 

7. Taenia Arionis v. Sion (?). 

Latit. 2mm, 

Uneinulorum 16 longit. 0,033", 

Aperturae genitalium secundae. 

Longit. penis 0,034", latit. 0,006". 

Habitaculum. Totanus hypoleucus, in Slesvico (Friis). 

Hos Totanus hypoleucus fandt Friis (Maj 1871) i Tønder en Bændelorm, som jeg 

dog ikke med fuld Sikkerhed tor henføre til 7. Arionis. Den havde 16 Kroge (Fig. 5) af 

0,033™" Længde (Fig. 6). Kjensaabningerne ensidige; Kjonslemmet (Fig. 7) bugtet, 0,034™™ 

langt, 0,006"" tykt. De bageste Led, som vare 2™ brede, indeholdt umodne Æg. 

8. Taenia bacilligera Krasse. 

Longit. 50", latit. 17”, 

Uneinulorum longit. 0,018— 0,025". 

Aperturae genitalium secundae. 

Habitaculum. Scolopax rusticola, in Slesvico (Friis). 

Friis fandt i Tønder hos Scolopaa rusticola denne Bendelorm af 50"m Længde og 

en Bredde bagtil af 1™™. Krogenes Længde 0,018—0,025™". Kjonsaabningerne ensidige, 
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9. Taenia stellifera Krasse. 

Uneinulorum longit. 0,033—0,045 7", 

Habitaculum. Scolopax rusticola, in Slesvico (Friis). 

Friis fandt den i Tønder hos Scolopax rusticola med 12—14 Kroge (Fig. 8) af 

0,033—0,045™" Længde. 

10. Taenia slesvicensis n. sp. 

Uneinulorum circiter 10 longit. 0,041". 

Habitaculum. Scolopax rusticola, in Slesvico (Friis). 

Hos Scolopax rusticola fandt Friis (November) i Tender en Bendelorm med mindst 

10 Kroge (Fig. 9) af 0,041™ Længde. 

11. Taenia paradoxa Rovoren (Dusarnis). 

Uneinulorum longit. 0,070—0,091"™. 

Habitaculum. Scolopax rusticola, in Slesvico (Friis); in Turkestan (Fed!schenko). 

Friis fandt den i Tender hos Scolopax rusticola, med indtil 19 Kroge af 0,070— 

0,091™" Længde. 

Fedtschenko fandt i Turkestan (September 1871) hos Scolopax (rusticola og gall.?) 

et Par Bændelorme, om hvilke det er noget tvivlsomt, om de henhore til denne Art; mulig 

kunde det vere den Bændelorm, som van Beneden (Mémoire sur les Vers intestinaux. 

1858. S. 159) har beskrevet under Navnet 7. paradoxa. Den største af Ormene var 43™™ 

lang; Leddenes Længde indtil 0,437”, deres Bredde indtil 3™™. Paa Hovedet af den ene 

fandtes paa den fremstrakte Snabel (Fig. 10) 10 Kroge af 0,071™ Længde (Fig. I1). Kjons- 

aabninger og Kjonslem vare ingensteds synlige. Æggene (Fig. 12) have en regelmæssig 

elliptisk, fastere Skal, med en hindeagtig og til Dels foldet Omhylning. Fosterkrogenes 

Længde 0,009™™. 

12. Taenia obvelata n. sp. 

Longit. 100", latit. 0,5". 

Uncinulorum 8 corona simplex, quorum longit. 0,076. 

Aperturae genitalium secundae. 

Longit. penis 0,03", latit. 0,016". 

Habitaculum. Pterocles alchata, in Turkestan (Fedtschenko). 

Hos Pterocles alchata fandt Fedtschenko i Turkestan (Maj 1871) henved en halv 

Snes Bændelorme af indtil 100™™ Længde. Paa 2 Exemplarer var Hovedet tilstede og 
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Snabelen (Fig. 13) forsynet med 8 Kroge (Fig. 14) af 0,076"m Længde. Bag ved Hovedet 

var der en lang, haarfin, uleddet Hals. Leddenes Længde indtil 0,11™", deres Bredde 0,5™™. 

Kjonsaabningerne ensidige. Kjonslemmet (Fig. 15) ofte fremtraadt, 0,03"" langt og 0,016rr 

tykt, besat med fine Torne. Æg fandtes ikke. 

13. Taenia capitellata Runorrm. 

Habitaculum. Colymbus septentrionalis, in insulis Faeroeensibus (Berg). 

Distriktslege Berg fandt den paa Færøerne hos Colymbus septentrionalis. Der var 

en haly Snes Exemplarer uden kjonsmodne Led. 

14. Taenia anatina Ksaser. 

Habitaculum. Anas acuta, in Sjaellandia (Reinhardt). 

Prof. Reinhardt fandt den 1874 hos en Anas acuta fra Sjælland. Der var henved 

en Snes Exemplarer. 

Taenia malleus Gorze. 

Af denne Form fandt Fedtschenko i Turkestan 2 Exemplarer hos en And. Det 

største var 250™™ langt og indtil 2,5™" bredt. Den forreste Ende havde den sædvanlige 

Bygning, og Leddene vare kjonslose. 

15. Taenia nitidulans n. sp. 

Uneinulorum 10 corona simplex, quorum longit. 0,054—0,057"", 

Aperturae genitalium secundae. 

Habitaculum, Tringa alpina, in Slesvico (Friis). — Charadrius hiaticula, in Sles- 

vico (Friis). 

Friis fandt (August 1869) denne Bendelorm i Hoyer hos Tringa alpina; Ormene 

vare kun smaa, men tilstede i saadan Mengde, at Tarmenes Indside saae ud som Plyds. 

De havde 10 Kroge (Fig. 16) af 0,054—0,057™ Længde (Fig. 17 a). Kjonsaabningerne 

ensidige, Cirrusbleren oval, sterkt lysbrydende. 

Samtidig fandt Friis i Tarmkanalen hos Charadrius hiaticula en stor Mengde 

hvidlige Gryn, som under Mikroskopet viste sig at vere den samme Bendelorm i yngre 

Tilstand. Krogene (Fig. 17 b) vare nøjagtig af samme Længde. 

v. Linstow (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 48. Bd. 1. 1882. S. 21 og Tab. 2, Fig. 26) 

har beskrevet en Bendelorm, 7. tenerrima, af Fuligula eristata, hvis Kroge have en paa- 

faldende Lighed med dem hos 7° nitidulans, medens de i Størrelse stemme med dem hos 

T. nitida. 
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16. Taenia gracilis (Zener) Kraze. 

Af denne Art, hvis Amme efter v. Linstow lever frit i Maven hos Aborren, 

fandtes i Fedtschenkos Samling Præparatet af et Hoved med Betegnelsen «T. fasciata 

Rud. Anseris cin. Turkestan». 

17. Taenia laevis Broch (Dirsinc). 

Uneinulorum longit. 0,013— 0,014", 

Habitaculum. Puligula ferina, in Slesvico (Friis). — Anas sp., in Turkestan (Fedt- 

schenko). 

Friis fandt den i Tønder hos Fuligula ferina med Kroge af 0,013—0,014"" Længde. 

Fedtschenko fandt et Par Exemplarer af denne Bendelorm hos en lille graa 

And i Turkestan. De smaa Kroge (Fig. 18), hvis Form ikke er let at erkjende, viste sig 

noget anderledes, end jeg tidligere har afbildet dem. 

v. Linstow (Arch. f. Naturgesch. Jahrg. 48. Bd. 1. 1882. S. 22 og Tab. 2, Fig. 28) 

har beskrevet en Bændelorm, 7° trichosoma, af Fuligula ferina, som han formoder har 

ensidige Kjonsaabninger, medens 7. laevis er karakteristisk ved at have dem modsatte; 

begges Kroge ligne hinanden. Om jeg med Hensyn til de af Friis og Fedtschenko 

fundne Bendelorme skulde have sammenblandet disse to Arter, ser jeg mig nu ikke i Stand 

til at afgjore; jeg har imidlertid Grund til at antage, at dette har været Tilfældet med 

Hensyn til de af Fedtschenko samlede Bendelorme, og at Fig. 18 hører til 7. trichosoma 

v. Linstow, medens der ganske vist tillige fandtes Stykker af 7. laevis med modsatte 

Kjønsaabninger. 

18. Taenia villosa Brocn. 

Longit. 200%", latit. 1,57". 

Uneinulorum longit. 0,011", 

Longit. penis 0,19", latit. 0,006". 

Hamuli embryonales longit. 0,005". 

Habitaculum. Megaloperdix Nigellii, in Turkestan (Fedtschenko). 

Fedtschenko fandt i Turkestan hos Megaloperdix Nigellii flere Exemplarer af 

denne Bændelorm. De vare i Brudstykker, deriblandt i det mindste 6 med Hoveder. Deres 

Længde syntes at have været 200" eller maaske derover, den største Bredde var 1,5™™. 

Krogene paa Snabelen vare kun ufuldkomment udviklede, stavlignende, uden skarpt ud- 

præget Form, 0,011™ lange. Kjonslemmet (Fig. 21) var ikke sjælden fremtraadt (Fig. 19), 

indtil 0,19mm langt og 0,006™™ tykt, cylindrisk og glat; i tilbagetrukken Tilstand dannede 

det Bugtninger i den tykvæggede, stærkt Iysbrydende Cirrusblere. Der fandtes enkelte 



Strækninger (Fig. 20) med modne Æg (Fig. 22), som havde en forholdsvis rummelig, oval 

yderste Hinde; selve Fosteret var lille, med Fosterkroge af 0,005"" Længde. 

19. Taenia fusus Kraree. 

Habitaculum. Larus marinus, in Groenlandia (Pfaff). 

Pfaff fandt (Maj 1873) i Gronland nogle faa Exemplarer af den hos Larus marinus, 

uden kjendelige Kjonsredskaber eller Æg. 

20. Taenia brachyphallos Krazsz. 

Uneinulorum longit. 0,016"". 

Habitaculum. Charadrius hiaticula, in Slesvico (Friis). 

Friis fandt (August 1869) i Hoyer hos Charadrius hiaticula Bendelorme af denne 

Art, med Kroge af 0,016" Længde. 

21. Taenia pubescens n. sp. 

Uneinulorum 10 corona simplex, quorum longit. 0,037—0,039"™. 

Aperturae genitalium secundae. 

Longit. penis 0,067", latit. 0,014", 

Habitaculum. Scolopax gallinula, in Slesvico (Friis). 

Friis fandt i Tønder (1869) hos Scolopaa gallinula en temmelig lang og slank 

Bændelorm, som i Udseende lignede 7! filum. Den havde 10 Kroge (Fig. 23) af 0,037— 

0,039 Længde. Kjonsaabningerne ensidige. Kjenslemmet (Fig. 24) 0,067"® langt, 0,014™™ 

tykt, tæt besat med fine Haar. Æg fandtes ikke. 

22. Taenia uliginosa n. sp. 

Longit. Anm laut. 0,25 mm, 

Uncinulorum 10 corona simplex, quorum longit. 0,042—0,045"". 

Aperturae genitalium secundae. 

Longit. penis 0,040", latit. 0,004". 

Habitaculum. Numenius phaeopus, in Slesvico (Friis). 

Friis fandt i Tønder hos Numenius phaeopus et Par Bændelorme af 4"" Længde 

og indtil 0,25™™" Bredde, med korte Led. Snabelen havde 10 Kroge (Fig. 25) af 0,042— 

0,045™" Længde (Fig. 26). Kjonsaabningerne ensidige; Kjonslemmet (Fig. 27) cylindrisk, 

0,040"" Jangt og 0,004™™ tykt. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Rekke, naturvidensk. og mathem, Afd. 1.7. 46 



23. Taenia eoronula Duran. 

Uneinulorum 20 longit. 0,013". 

Habitaculum. Anas boschas fera, in Bavaria (v. Willemoös-Suhm). 

v. Willemoés-Suhm fandt i München denne Bendelorm hos Anas boschas fera. 

Den havde en Længde af 45™" og 20 Kroge af 0,013" Længde. 

24. Taenia serpentulus Scurask (non Dusaroın). 

Uneinulorum longit. 0,024-—0,027"", 

Habitaculum. Corvus monedula, in Turkestan (Fedischenko). 

Fedtschenko fandt i Turkestan hos Corvus monedula denne Bændelorm sammen 

med 7. constricta. Den havde 10 Kroge af 0,024—0,027"m Længde. 

25. Taenia angulata Rovorem. 

(T. serpentulus Duj.) 

Uneinulorum longit. 0,019— 0,021", 

Habitaculum. Caryocatactes nucifraga, in Bavaria (v. Willemoés-Suhm). — Turdus 

viscivorus, in Turkestan (Fedtschenko). — Alauda cristata, in Turkestan (Fedischenko). 

v. Willemoés-Suhm fandt den (November 1868) i München hos Caryocatactes 

nucifraga. Krogenes Længde var 0,019™™, 

Fedtschenko fandt (Juli 1871) i Turkestan hos Turdus viscivorus 8 Exempiarer 

af den. 

Hos Alauda cristata fandt Fedtschenko i Turkestan 3 unge Bændelorme, som 

upaatvivlelig høre til samme Art. De vare 10™™ lange, de bageste Led 1™™ brede og 0,14™™ 

lange. Der var 10 Kroge af 0,021™ Længde. 

26. Taenia Petrocinelae n. sp. 

Longit. JON, latit. 1,23, 

Uneinulorum 10 corona simplex, quorum longit. 0,018", 

Hamuli embryonales longit. 0,014”. 

Habitaculum.  Petrocincla cyanea, in Turkestan (Fedtschenko). 

Hos Petrocinela (Monticola) cyanea fandt Fedtschenko i Turkestan 6 Bændelorme 

af indtil 35%" Eengde. Snabelen var forsynet med 10 Kroge (Fig. 28) af 0,018™" Længde 

(Fig. 29). Kjonsaabningernes Stilling var ikke tydelig. De bageste Led havde en Længde 

af 0,247, en Bredde af 1,23™", og indeholdt modne Æg (Fig. 30) med Fosterkroge af 

0,014" Længde. 
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27. Taenia eonstrieta Morin. 

Longit. 100", latit. 1,57, 

Uneinulorum 16—22 longit. 0,026—0,045"". 

Aperturae genitalium vage alternae. 

Hamuli embryonales longit. 0,016—0,020 "m, 

Habitaculum, Corvus monedula, in Germania (Mus. zool. Jenense), in Turkestan (Fedt- 

sehenko). — Pica caudata, in Turkestan (Fedtschenko). 

Af denne Art findes i Universitetsmuseet i Jena (meddelt mig af Prof. Häckel) et 

Exemplar, taget hos Corvus monedula. Det er 85™™ langt, 1,25™™ bredt, og har paa Sna- 

belen en Krans af omtrent 16 Kroge (Fig. 31 a) af 0,038—0,045™™ Længde. Kjonsaabningerne 

tydelig uregelmessig afvexlende; min tidligere Angivelse, at de hos denne Art ere ensidige, 

maa, som allerede den Gang antydet, bero paa en Forvexling. I de bageste Led fandtes 

runde modne Æg med Fosterkroge af 0,016—0,019™™ Længde. 

Fedtschenko fandt den i Turkestan ligeledes hos Corvus monedula. Der var 

22 Kroge (Fig. 31 b) af 0,037—0,038™" Længde, utydelig ordnede i to Rækker, med meget 

ringe indbyrdes Forskjel. 

Hos Pica caudata fandt Fedtschenko (Marts 1871) en Bændelorm, som vistnok 

hører til den samme Art. Den var i Brudstykker, som tilsammen udgjorde en Længde af 

henved 100™™ med en Bredde af indtil 1,57”, Paa et Præparat af Hovedet vare de fleste 

af Krogene tabte; 5 laa spredte, af 0,026™ Længde (Fig. 31 c) Kjonsaabningerne vare 

ikke tydelige. Der var modne Æg (Fig. 32) med Fosterkroge af 0,018—0,020"" Længde. 

28. Taenia affinis Krasse. 

Longit. 50%", latit. 27m, 

Hamuli embryonales longit. 0,017—0,019"". 

Habitaculum. Corvus frugilegus, in Turkestan (Fedischenko). 

Hos Corvus frugilegus fandt Fedtschenko i Turkestan 4—5 Bændelorme af denne 

Art. Den største af dem var 507" lang med en Bredde af indtil 2™™. Kjonsaabningerne 

vare ikke tydelige. Ved at sonderdele Leddene kom Fostre til Syne uden Æggehinder, 

med Fosterkroge af 0,017—0,019"" Længde (Fig. 33). 

29. Taenia undulata Ruvoren. 

(T. angulata Duj.) 

Habitaculum. Turdus sp., in Turkestan (Fedtschenko). — Corvus cornix, in Turke- 

stan (Fedischenko). 

46" 
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Fedtschenko fandt (Februar 1871) i Turkestan 6 Exemplarer af den hos en Art 

af Turdus. 

En Bendelorm, som han fandt hos Corvus cornie, men hvis Kroge vare tabte, 

horer sandsynligvis ogsaa herhen. 

30. Taenia vesiculigera n. sp. 

Longit. 1007", latit. 1,57, 

Uncinulorum 50 corona duplex, quorum majores longit. 0,037—0,046"", minores 

0,020—0,026 "m, 

Hamuli embryonales longit. 0,017—0,019"". 

Habitaculum. Hirundo rustica, in Germania (Mus. zool. Jenense). — Cypselus apus, 

in Sjaellandia (Chievilz). 

Blandt de i Universitetsmuseet i Jena opbevarede Bændelorme (meddelt mig af 

Prof. Häckel) fandtes en, som var funden hos Zirundo rustica. Den var 25% lang og 

jun bred. Paa Snabelen fandtes 50 Kroge, afvexlende større (Fig. 34 a), 0,037—0,038™™ 

lange, og mindre (Fig. 34 b), 0,020—0,022™ lange. Kjonsaabninger vare ikke synlige. 

Cand. med. et chir. Chievitz fandt (Maj 1877) den samme Bendelorm hos Cyp- 

selus apus ved Kjøbenhavn. Der var 5 Exemplarer, indtil 100™™ lange og 1,5™™ brede. 

Paa Hovedet fandtes Kroge, ordnede i to Rekker, men de fleste af dem vare tabte; de 

større (Fig. 34 c) vare 0,046™, de mindre (Fig. 34 d) 0,024—0,026"" lange. Kjonsaabninger 

vare ikke synlige. De modne Led vare 0,7™ lange og indeholdt aflange Æg (Fig. 35), 

hvis yderste pæredannede Hinde ved sin spidse Ende var forbunden med en Del lignende 

peredannede Blærer af forskjellig Størrelse; Fosterkrogene 0,017—0,019™™ lange. 

Krogene have en paafaldende Lighed med dem hos 7° Leuckarti, men det er næppe 

rimeligt, at den samme Art af Bendelorme skulde forekomme hos Svaler og hos Hejrer. 

31. Taenia polyarthra n. sp. 

Longit. 207%, latit. Im, 

Uncinulorum 20 longit. 0,026 mm, 

Habitaculum, Cinclus aquaticus, in Turkestan (Fedtschenko). 

Hos Cinelus aquaticus fandt Fedtschenko, sammen med 7! dehiscens (se nedenfor), 

3 Bændelorme, som hørte til en anden Art og havde et større Antal Led. Den største af 

dem var 20™ lang og havde omtrent 80 korte Led, med en Bredde bagtil af henved 3"", 

Paa Snabelen var der en Krans (Fig. 36) af Kroge, utydelig ordnede i to Rekker, af 

0,026" Længde. 
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32. Taenia intricata n. sp. 

Longit. 70mm, latit. O,gmm, 

Uncinulorum circiter 80 corona quadruplex, quorum majores longit. 0,033 mm, 

Hamuli embryonales longit. 0,020—0,023 rm, 4 I \ 

Habitaculum. Upupa Epops, in Turkestan (Fedischenko). 

Hos Upupa Epops fandt Fedtschenko i Turkestan omtrent 20 Bændelorme paa 

forskjelligt Udviklingstrin. Hos den største af Ormene, som var 70%" lang, vare de bageste 

Led, som endnu ikke indeholdt Æg, 0,74™™ lange og 0,9" brede; Kjonsredskaber kunde 

ikke iagttages. Snabelen var hos en Del af dem skudt frem; den var kort og skivedannet, 

men Krogene vare tabte. Hos andre, hvor den var tilbagetrukket, fandtes Kroge, som ved 

forste Ojekast syntes at danne en uordentlig Masse; ved nojere Undersogelse viste de sig 

hos et Exemplar, hvor de vare væltede om paa Siden, temmelig tydelig ordnede i 4 Rækker 

(Fig. 38). I den yderste Række vare Krogene størst, omtrent 20 i Antal, trekantede, 0,033™™ 

lange paa Rygsiden, 0,023™" langs Fodstykket (Fig. 43); i de følgende Rækker aftoge de i 

Størrelse og Regelmessighed og vare simpelthen kegledannede. Hos et ganske ungt 

Exemplar af 3" Længde, hos hvilket Leddelingen i den bageste Ende kun netop var an- 

tydet, vare Krogene (Fig. 39) endnu kun lidet udviklede, frembøde kun ringe Regelmessighed, 

og de mindre syntes til Dels endnu slet ikke at være dannede; Fodstykket maalte paa 

de største af Krogene 0,012™". I to andre Glas indeholdtes Brudstykker, vistnok af den 

samme Årt; i enkelte Led fandtes tyndhindede, noget langagtige Æg med Fosterkroge af 

0,020—0,0237= Længde. 

33. Taenia planirostris n. sp. 

Longit. fee latit. jm, 

Uncinulorum cireiter 40 corona duplex, quorum majores 0,049", minores 0,027", 

Hamuli embryonales longit. 0,011". 

Habitaculum. Alauda sp., in Turkestan (Fedtschenk 0). 

Hos en Lærke fandt Fedtschenko (Juli 1871) i Turkestan en lille Bendelorm af 

indtil 7™™ Længde; de bageste Led henved 1™™ brede, deres Længde noget større. Den 

korte Snabel bærer en Krans af omtrent 40 Kroge, ordnede i to Rækker; de større 

(Fig. 42 a) ere 0,0497m de mindre (Fig. 42 b) 0,027™™ lange. Kjonsaabninger vare ikke syn- 

lige. I de modne Led iagttoges enkelte Fostre uden Æggehinder, med Fosterkroge af 

0,011™ Længde. 
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34. Taenia infundibuliformis Gorze (non Dusaroın). 

Habitaculum. Gallus domesticus, in Turkestan (Fedischenko). 

Fedtschenko fandt den (November 1870) i Turkestan hos Gaardhanen. 

35. Taenia orientalis n. sp. 

Wong Dam lan 

Uncinulorum 10 corona simplex, quorum longit. 0,09". 

Habitaculum. Savicola oenanthe, in Turkestan (Fedtschenko). 

Fedtschenko fandt (Juli 1871) i Turkestan hos Sazicola oenanthe nogle Exem- 

plarer af en Bændelorm, som er forskjellig fra den i Grønland hos den samme Fugl fundne 

T. trigonocephala. De største af Ormene vare 12"" lange, de bageste Led 0,257" lange og 

0,s™™ brede. Paa Snabelen (Fig. 43) fandtes 10 Kroge (Fig. 44) af 0,09™™ Længde. Kjons- 

aabningernes Stilling var ikke tydelig. Det var alle unge Exemplarer uden Æg. 

36. Taenia praecox n. sp. 
Longit. 47%, 

Uncinulorum 18 longit. 0,012", 4 

Aperturae genitalium vage alternae. 

Longit. penis 0,008", latit. 0,008". 

Hamuli embryonales longit. 0,010". 

Habitaculum, Ruticilla erythrogastra, in Turkestan (Fedtschenko). 

Fedtschenko fandt (Juli 1871) i Turkestan hos Æuticilla erythrogastra nogle faa 

Bændelorme, af hvilke den største, som var forsynet med Hoved (Fig. 45), var 4™™ lang. 

Paa Snabelen fandtes 18 Kroge (Fig. 46) af 0,012™" Længde. Der var kun 13 Led, men 

de udvikle sig hurtig til Modenhed, og deres Antal synes ikke at blive synderlig større, 

for de bortstodes. Kjonsaabningerne syntes at vere uregelmæssig afvexlende. Kjonslemmet 

var kun traadt frem paa enkelte Led, og den fremtraadte Del havde Skikkelse som en 

afstumpet Kegle (Fig. 47) af 0,008" Hojde og samme Bredde. Æggene (Fig. 48) elliptiske, 

med Fosterkroge af 0,010" Længde. 

om 
37. Taenia dehiscens n. sp. 

Longit. 3,5", 

Uncinulorum cireiter 20 longit. 0,014". 

Aperturae genitalium vage alternae. 

Longit. penis 0,13", latit. 0,019". 

Hamuli embryonales longit. 0,012". 

Habitaculum. Cinclus aquaticus, in Turkestan (Fedtsehenko). 
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Hos Cinelus aquaticus fandt Fedtschenko i Turkestan foruden 7. polyarthra hen- 

ved 20 smaa Bændelorme af omtrent 3,5™™ Længde (Fig. 49). Paa Snabelen fandtes, saa 

vidt jeg kunde se, 20 Kroge (Fig. 50) af 0,014™™ Længde. Leddenes Antal var omtrent 20. 

Kjonsaabningerne tet ved den forreste Ende af Leddene, uregelmæssig afvexlende. Kjens- 

lemmet (Fig. 51) kun traadt frem paa 4 eller 5 af de bageste Led, cylindrisk, glat, under- 

tiden spiralsnoet, 0,13" langt, 0,019™™ tykt, Det bageste Led, som indeholdt modne Æg, 

fandtes oftere bristet, og Æggene væltede frem i Masser som Froæg. Æggets (Fig. 52) 

Hinder tynde, den yderste fladtrykt paa de Sider, som grænse til de hosliggende. Foster- 

krogenes Længde 0,012", 

35. Taenia Caprimulgi n. sp. 

Longit. 3077, latit. 1,87, 

Uneinulorum cireiter 48 corona duplex, quorum majores longit. 0,032", 

Hamuli embryonales longit. 0,012 mm, 

Habitaculum. Caprimulgus sp., in Turkestan (Fedtschenko). 

Hos en Caprimulgus fandt Fedtschenko (Maj 1871) i Turkestan et Par Bændel- 

orme af 30" Længde, hvis modne Led vare 0,24™™ lange og 1,8" brede. Paa den frem- 

strakte skiveformede Snabel fandtes 2 Rækker af Kroge, omtrent 24 i hver. En af de 

større Kroge (Fig. 53) var 0,032"" lang.  Kjonsaabninger vare ikke synlige. 1 de tynd- 

hindede Æg (Fig. 54) vare Fosterkrogene 0,012"" lange. 

39. Taenia cesticillus Moti. 

(T. infundibuliformis Duj.) 

Nabitaculum. Gallus domesticus, in Turkestan (Fedtsehenko). 

Af denne Bendelorm fandt Fedtschenko (Marts 1871) i Turkestan 30—40 Exem- 

plarer hos Gaardhanen. 

40. Taenia tetragona Mou. 

Longit. 250", latit. 1,67. 

Unemulorum eireiter 200 corona duplex, quorum longit. 0,006". 

Aperturae genitalium secundae. 

Longit. penis 0,021", latit. 0,008". 

Habitaculum. Gallus domesticus, in Turkestan (Fedtschenko). 

Hos Gaardhanen fandt Fedtschenko (1870 og Marts 1871) talrige Exemplarer af 

denne Bændelorm. Dens Længde var indtil 2507, de bageste Led 1,2™™ lange og 1,6" 
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brede. Paa Hovedet (Fig. 55 og 56) fandtes en lav og bred Snabel, omgiven af omtrent 

200 Kroge, stillede i dobbelt Række. Krogene (Fig. 59) vare, maalte fra Kloens Spids til 

Enden af Skaftet, 0,006™" lange; Tappen havde en Længde af 0,011™. Sugeskaalene om- 

gives af talrige, i flere Rækker stillede Torne af lignende, noget afvexlende Form som hos 

T. australis; de falde let af og mangle derfor ofte. Leddelingen begynder i nogen Afstand 

fra Hovedet. De yngre Led (Fig. 57) vise en lignende Ordning af Kjonsredskaberne som 

hos 7. australis. Kjonsaabningerne ensidige. Den lille Cirrusblere kort oval. Kjons- 

lemmet (Fig. 60) glat, 0,021™™ langt og 0,008" tykt. Æggene findes, 10—12 samlede til 

en Gruppe og omgivne af en fintkornet Masse, indesluttede i gjennemsigtige, tyndveggede, 

uregelmessig rundagtige Kapsler (Fig. 58), hvis Antal i det enkelte Led vexler imellem 40 

og henved 90. Det lille Foster, som aldrig fandtes forsynet med Kroge, omgives af en 

rummelig, fin, ofte foldet Æggehinde. 

Skjønt Molin (Prodromus Faunae helminthologicae Venetae. 1861.) kun har givet en 

ufuldstændig Beskrivelse af den af ham i Padua hos Gaardhanen fundne Bændelorm, som 

han kaldte 7. tetragona, og hans Afbildning af Hovedet er meget forskjellig fra min, har 

jeg dog, i Betragtning af Æggenes og Æggebeholdernes ejendommelige Forhold, ikke taget 

i Betænkning at henføre den ovenfor beskrevne Bændelorm til 7. tetragona; i alt Fald maa 

fremtidige Undersøgelser afgjøre, om der hos Gaardhanen forekommer forskjellige nær be- 

slægtede Arter. Adskillelsen af de til denne Gruppe henhørende Arter af Bændelorme (for- 

uden 7. tetragona: T. circumvallata, australis, cireumeincta, Urogalli, crassula, leptosoma og 

frontina) frembyder en Del Vanskelighed, og jeg anser den af mig tidligere gjorte Ad- 

skillelse i de nævnte forskjellige Arter for meget usikker, 

41. Taenia Urogalli Moverr. 

(T. tumens Mehlis, 7. mierops Diesing.) 

Habitaculum, Megaloperdia Nigellii, in Turkestan (Fedischenko). — Perdix graeca, 

in Turkestan (Fedtschenko). 

Hos Megaloperdix Nigellii fandt Fedtschenko i Turkestan flere Bændelorme af 

mindst 300%" Længde og indtil 2™™ Bredde (Fig. 61), om hvilke jeg formoder, at de hore 

til den samme Art, som forekommer hos 7etrao Urogallus og tetrix. Krogene paa Snabelen 

ligne dem hos 7. tetragona, men det lykkedes ikke at isolere dem. Sugeskaalene ere lige- 

ledes væbnede med Torne. Leddene indeholdt temmelig konstant 14—20 Kapsler med Æg 

(Fig. 62), nogenlunde regelmæssig ordnede i to Rækker eller, i de mere strakte Led, dan- 

nende en tverliggende Oval. 

I alt Fald ner beslægtet med denne er en Bændelorm, af hvilken Fedtschenko 

fandt omtrent 10 unge Exemplarer hos Perdix graeca (Fig. 63 og 64). De vare indtil 40%" 
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lange og 1,57" brede. Paa Snabelen fandtes 150—200 Kroge (Fig. 65). Sugeskaalene 

væbnede med Torne. Kjonsredskaber vare ikke synlige. Desuden fandtes en Strekning af 

Led, som hvert indeholdt omtrent 70 Æggekapsler. 

42. Taenia erassula Rvvorem. 

(incl. 7. sphenocephala Rud.) 

Habitaculum. Columba livia? in Turkestan (Fedtschenko). Columba turtur, in Tur- 

kestan (Fedtschenko). 

Hos en vild Due (Columba livia?) fandt Fedtschenko i Turkestan 6 Bændelorme, 

af hvilke den største i temmelig slappet Tilstand var 230" lang. De bageste Led vare 

omtrent kvadratiske, 1™ brede, i mere sammentrukken Tilstand næsten 2™ brede. Sna- 

belen bred og hvælvet (Fig. 66), omgiven af en dobbelt Krogkrans med omtrent 60(?) Kroge 

i hver Række. Krogenes (Fig. 67) Længde var fra Kloens Spids til Enden af Skaftet 0,010, 

Tappens Længde 0,020™". Sugeskaalene væbnede med Torne. Kjonsaabningerne ensidige; 

Cirrusbleren mere langstrakt end hos 7. tetragona. Hvert Led indeholdt 70—80 Aigge- 

kapsler, hver Kapsel 10—12 Æg. 

Andre Bændelorme, som syntes at høre til den samme Art, vare, stærkere sammen- 

trukne, indtil 200™™ lange, med en Bredde af indtil 4™™. I et Led taltes næsten 300 

Æggekapsler. 

Hos en Turteldue fandt Fedtschenko (1871) flere Exemplarer af den samme Årt. 

Vidensk. Selsk. Skr, 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. I. 7 
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Oversigt 

over de Fugle, hvis Bændelorme ere beskrevne i denne Afhandling. 

(Det vedføjede Tal betegner Nummeret, under hvilket Arten er omhandlet.) 

Ord. Pygopodes. | Fam. Charadriidae. 

Fam. Colymbidae. Charadrius hiaticula. 

Colymbus septentrionalis. 15. T. nilidulans. 

13. T. capitellata. 20. T. brachyphallos. 

Charadrius pluvialis. 

Ord. Gaviae. 3. T. mierorhyneha. 

Fam. Laridae. Charadrius morinellus. 
Larus marinus. ey 2. T. microphallos. 

19. Te fusus: Vanellus cristatus. 

Ord. Limieolae. 2. T. microphallos. 

4. T. variabilis. 
Fam. Scolopacidae. 

Tringa alpina. 
Ord. Gallinae. 

15. T. nitidulans. 

Totanus hypoleucus. Fam. Phasianidae. 

7. T. Arionis. Gallus domesticus. 

Scolopax rusticola. 34. T. infundibuliformis. 

8. T. bacilligera. 397 1. eesticillus- 

9. T. stellifera. 40. T. tetragona. 

UT SENET Megaloperdix Nigellii. 
11. T. paradoxa. 

18. T. villosa. 
Scolopax gallinula. D mer. 

5. T. Friisiana. 5 
Perdix graeca. 

41. T. Urogalli(?). 
21. T. pubescens. 

Numenius phaeopus. 

1. T. Nymphaea. i a. Ord. Pterocletes. 
22. T. uliginosa. 

Genus? Pterocles alchata. 

6. T. innominata. 12. T. obvelata. 
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Ord. Columbae. 

Fam. Columbidae. 

Columba turtur. 

42. T. crassula. 

Columba livia. 

42. T. erassula. 

Ord. Anseres. 

Fam. Anatidae. 

Fuligula ferina. 

{4 i. laevis: 

Anas boschas fera. 

23. T. coronula. 

Anas acuta. 

14. T. analina. 

Anas sp. 

T. malleus. 

Anser cinereus. 

16. T. gracilis. 

Ord. Coceyges. 

Fam. Upupidae. 

Upupa Epops. 

32. T. intricala. 

Ord. Macrochires. 

Fam. Cypselidae. 

Cypselus apus. 

30. T. vesiculigera. 

Fam. Caprimulgidae. 

Caprimulgus sp. 

38. T. Caprimulgi. 

Ord. Passeres. 

Fam. Alaudidae. 

Alauda cristata. 

25. T. angulata. 

365 

Alauda sp. 

33. T. planirostris. 

Fam. Hirundinidae. 

Hirundo rustica. 

30. T. vesieuligera. 

Fam. Corvidae. 

Corvus cornix. 

29. T. undulata. 

Corvus frugilegus. 

28. T. affinis. 

Corvus monedula. 

24. T. serpentulus. 

27. T. constricta. 

Pica caudata. 

27. T. constricta. 

Caryocatactes nucifraga. 

25. T. angulata. 

Fam. Cinclidae. 

Cinclus aqvaticus. 

31. T. polyarthra. 

37. T. dehiscens. 

Fam. Turdidae. 

Saxicola oenanthe. 

35. T. orientalis. 

Ruticilla erythrogastra. 

36. T. praecox. 

Monticola cyanea. 

26. T. Petrocinclae. 

Turdus viscivorus. 

25. T. angulata. 

Turdus sp. 

29. T. undulata. 
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(Tallene angive Siden, hvor Arten findes omtalt. 

Register. 

De Navne, der ere satte med Kursiv, ere enten Synonymer 

eller betegne Arter, som kun ere omtalte i Forbigaaende i Afhandlingen.) 
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D. af Hovedets Misdannelser, som vi ville samle under Begrebet Anencephalia, og som 

have modtaget forskjellige, tildels kun paa en Gradsforskjel hvilende Benævnelser!), have 

alle det tilfælleds, at Hjernen eller Dele deraf ere fortrængte fra deres normale Plads eller 

forsvundne, og at Bedækninger og Ben, som have eller skulde have omgivet Hjernen, ere 

forstyrrede i forskjellig Grad. Man har hidtil delt de her henhørende Misfostre i en Mengde 

Arter, hvis Kjendemærker ikke ere skarpt begrændsede, fordi der overalt kan eftervises 

Overgange mellem dem. Seer man hen til deres Oprindelse, finder man heller ikke, at 

Aarsagerne, som have fremkaldt dem, ere forskjellige. Der er kun een Form hos Men- 

nesket, der ikke kan henfores til dette udvidede Begreb af Anencephalia, nemlig det be- 

grændsede Hjernebrok, Encephalocele partiale, som bestaaer i Hjernens eller Hjernehindernes 

Fremtrengen gjennem bestemte Aabninger, f. Ex. Fontanellerne, Suturerne eller selv gjennem 

et af Hjerneskallens Ben; Individer med denne Misdannelse ere istand til at leve og naae en 

vis Alder, medens derimod alle andre Fostre med Anencephalia ikke ere istand til at fortsætte 

Livet. men doe strax efter Fodselen eller leve i det højeste enkelte Timer eller Dage. Jeg 

har antaget Benævnelsen Anencephalia for samtlige de paagjeldende Misdannelser, fordi 

den betegner deres yderligst gaaende Form; de modtage deres karakteristiske og fælleds 

Udtryk i Hjerneskallens blivende Misdannelse. 

Anencephalia er meget sjelden hos Dyr (Pattedyr og Fugle) og forekommer i det 

hele hos dem kun under Formen af Encephalocele partiale; hos en vis Race af Hons er 

et endog betydeligt Hjernebrok blevet et konstant Kjendetegn for Racen. Det er vanskeligt 

1) Acephalia spuria, Acrania, Mikrocephalia, Hemicrania, Hemicephalia, Exencephalia, Encephalocele, 

Hydroencephalocele, Cranioschisis, Schistocephalus hemicephalus. J. Geoffroy Saint-Hilaire (Traité 

de tératologie 1836, 2, Pag. 293—374) har tre Hovedafdelinger: Exencephalia (Notencephalia, Pro- 

encephalia, Podencephalia, Hyperencephalia, og med Fissura spinalis, Iniencephalia, Exencephalia), 

Pseudencephalia (Nosencephalia, Thlipsencephalia, og med Fissura spinalis, Pseudencephalia) og 

Anencephalia (Derencephalia, Anencephalia). 

48* 
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at afgjore Grunden hertil; muligvis er Dyrenes Hjerneskal saa at sige bedre beskyttet end 

Menneskets, fordi de af mig saakaldte og hos Mennesket allerede for Fodselen forsvindende 

Processus petroso-parietalis og petroso-occipitalis ere stærkere udviklede og gaae hoiere i 

Veiret hos dem end hos Mennesket, men disse to Processus tilhore Hjerneskallens Pri- 

mordialbrusk, der, som vi ville finde, ikke angribes umiddelbart ved den simple Anence- 

phalia. Hos Mennesket er Anencephalia ikke almindelig, men henved doppelt saa hyppig 

hos qvindelige Fostre som hos mandlige"). Vi have i det Folgende kun Mennesket for Øie. 

Til Oplysning af Hjernens og Hjerneskallens blivende Misdannelse ville vi begynde 

med den exquisite Form af Anencephalia, som bestaaer deri, at hele Hjernen eller en stor 

Del deraf er trængt ud af Hjerneskallens Hulhed (Exencephalia). I saadanne Tilfælde dannes 

der paa forskjellige Steder af Hjerneskallen Svulster af meget forskjellig Storrelse, som kunne 

være bedækkede med Hud og Hovedets Haar eller ligge blottede. Hjernemassen, saavel 

den, der findes i selve Svulsten, som den, der endnu ligger indenfor i Hjernehulheden, kan 

i og for sig vere normal, men i de fleste Tilfelde ere Hulhederne mellem Hjernehinderne 

eller i selve Hjernen udspilede i Form af en Sek. Denne kan briste, og Indholdet af Vand 

og Hjernemasse efterhaanden udtommes, hvorefter tilsidst de tomme Hinder blive tilbage, 

hvori Hjernemasse neppe længere kan eftervises. Ved Sammenskrumpning kunne Hjerne- 

hinderne danne en uformelig Masse paa Hjerneskallens Bund; Massen indeholder i Alminde- 

lighed Rum med seros Vædske eller er meget blodrig som Folge af de i de sammenfaldne 

Hinder indeholdte Arterier og venøse Sinus, hvorfor den endog er bleven sammenlignet 

med kavernost Væv (Pseudencephalia). Massen kan i Omfanget være beklædt med Lev- 

ninger af Hovedets Hud og Haar og kan fuldstendigt forsvinde, saa at Overfladen af Hjerne- 

skallens Bund ligger blottet og bar for Øie. For Hjernens Vedkommende er der saaledes 

ingen Grendse for Forstyrrelsen, og Hjernen kan gaae fuldstendigt tilgrunde. Noget ander- 

ledes forholder det sig derimod med Hjerneskallens Ben. Saalenge der ikke er nogen 

Komplikation tilstede, indskrenker Benenes Misdannelse sig til Hjernehvelvingens Ben eller 

Dele deraf, nemlig til Pars perpendicularis ossis frontalis, Ossa parietalia, Squama ossium 

temporalium og den ovenfor Linea semicircularis superior værende Del af Squama ossis 

oceipitalis. Man vil bemerke, at samtlige disse Ben hore til den Afdeling af Hjerneskallens 

Ben, som dannes mellem Membraner, og saalænge Misdannelsen er ren og ublandet, tager 

intet af de Ben Del deri, som dannes i Hjerneskallens Primordialbrusk, i det mindste ingen 

direkte Del. Derimod udvides Grendsen for Benenes Forstyrrelse, naar der samtidigt findes 

en Dannelsesfeil i Rygradens Primordialbrusk, nemlig Spina bifida. Som bekjendt beroer 

denne Standsningsdannelse paa en mangelfuld Tillukning af Ryghvirvlernes bageste Bue. 

1) Overakkoucheur Professor Stadfeldt har meddelt mig, at der blandt de paa Fodselsstiftelsen i Kjoben- 

havn og dens Filialer i Løbet af 10 Aar fødte 10683 Born forekom Anencephalia 9 Gange. 
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Naar dette finder Sted paa de overste Halshvirvler, drages forskjellige Dele af Os occipitale, 

som dannes i Primordialbrusken, med ind i Misdannelsen; deres Form og Stilling foran- 

dres, og Virkningen kan strekke sig endnu lengere fortil, saa at ogsaa andre af Hjerne- 

skallens i Primordialbrusken dannede Ben angribes. Det er disse Benenes Forhold i 

Hjerneskallen hos Mennesket, som skulle vere Gjenstand for den folgende Undersogelse; 

man har tidligere oftest haft sin Opmærksomhed henvendt paa Hjernen og Bloddelene, 

fordi deres Forandringer ved Misdannelsen ere mere ieinefaldende og lettere tilgjængelige 

for Undersogelsen; heller ikke har man taget Hensyn til den forskjellige Rolle, som de 

mellem Membraner og de i Primordialbrusken dannede Ben i Hjerneskallen spille ved Mis- 

dannelsen. Forinden vil det imidlertid ikke vere af Veien at minde om Tiden, naar de 

meHem Membraner dannede Ben opstaae, og om de forskjellige Aarsager til Anencephalia. 

Angaaende Forbeningen af de i Primordialbrusken dannede Ben maa jeg henvise til mit 

Arbeide desangaaende !). 

Det første. Anlæg til de mellem Membraner dannede Ben skeer for Hjernehvæl- 

vingens Vedkommende nermest mellem Galea aponeurotica og Dura mater. Der samler 

sig efter mine Undersøgelser paa bestemte Steder en flad blød Masse, bestaaende af et 

traadet Væv, hvori der er en stærk Iblanding af Kjerner. Saaledes optræder Squama ossis 

occipitalis hos knap to Maaneders Fostre som en halvmaaneformig blød Plade, hvormed 

Dannelsen af den Del begynder, som ligger ovenfor Linea semicircularis superior. En lig- 

nende Plade findes hos to Maaneders Fostre paa Stedet for det senere Os parietale, men 

der er endnu ikke Spor af Forbening. Denne viser sig hos Fostre af nævnte Alder først 

i Maxilla inferior, i hvilken der i en meget tynd Benskal indeholdes store, sterkt forgrenede 

Benlegemer. Blandt Hjernehvælvingens Ben optræder den første Forbening i Pars perpen- 

dicularis ossis frontalis, og man træffer hos Fostre, som ere lidt over to Maaneder gamle, en 

lille, meget tynd Benplade, der omtrent er 3™" i Quadrat. Saavidt man kan skjønne, er det 

1) A. Hannover, Primordialbrusken og dens Forbening i det menneskelige Kranium for Fodselen 

1880; det kgl. danske Videnskabernes Selskabs Skrifter, 5 Række, XI, 6. Deraf ere Kapitlerne om 

Forbeningen i Almindelighed og om Forbeningen af Kraniets enkelte Ben samt Theorien om Hvirvel- 

dannelse i det menneskelige Kranium oversatte paa Fransk 1881 under Titelen: Le cartilage pri- 

mordial et son ossification dans le crane humain avant la naissance. Cfr. The formation of vertebra 

in the human skull; Transactions of the international medical congress London 1881, I, Pag. 158 

—166. 

De første Studier og Afbildninger til nærværende Afhandling og til en Afhandling om 

Cyclopia og Synotia, som jeg haaber senere at kunne fremlegge, bleve gjorte for mere end 40 Aar 

siden i det righoldige Museum i Breslau; senere kompleteredes Undersogelserne ved Studier til for- 

skjellig Tid i flere Museer i Tydskland, Paris og London samt i Museerne i Kjøbenhavn. Professor 

C. Hasse i Breslau har med stor Liberalitet laant mig en Mengde Kranier fra Museet i Breslau til 

fornyet Undersøgelse. At jeg har nydt samme Velvillie fra Museerne i Kjøbenhavn, er det mig en 

kjer Pligt at anerkjende. 
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Margo supraorbitalis med det omgivende Parti, og Forbeningen strekker sig herfra videre ud i 

Oienhulens Loft hos Fostre paa 24/2 Maaned. Ogsaa i Processus nasalis maxille superioris 

kan der findes Forbening hos Fostre af samme Alder. Dernæst optræder der Forbening 

hos Fostre af samme Alder i den overste Del af Squama ossis oceipitalis og lidt senere i 

Os parietale. Forbeningen i den øverste Afdeling af Squama ossis occipitalis smelter 

sammen med den i Primordialbrusken dannede Forbening i den nederste Afdeling af Squama. 

Os nasale forbenes hos Fostre paa henved 3 Maaneder. Sidst viser der sig Forbening i 

Squama ossis temporalis, nemlig hos Fostre paa tre Maaneder, medens der neppe findes 

nogen fibros Plade anlagt paa den Tid, hvor der allerede er Forbening tilstede i Hjerne- 

hvelvingens ovrige Ben; hos Fostre paa tre og en halv Maaned er Forbeningen i Squama 

ossis temporalis halvmaaneformig. Forbeningen i Hjernehvelvingens Ben skrider derpaa 

raskt frem og er skarpt adskilt fra sin membranose Omgivelse. Hos Fostre paa tre og en 

haly Maaned findes der Forbening i forskjellig Udstrekning i folgende mellem Membraner 

dannede Ben: den overste Afdeling af Squama ossis occipitalis, Os parietale, Pars perpen- 

dieularis ossis frontalis og alle Vægge i Øienhulen med Undtagelse af Os lacrymale 

(4 Maaneder) og Lamina papyracea (8 Maaneder), fremdeles Os nasale, Maxilla superior og 

inferior, Os palatinum, Vomer, Squama ossis temporalis og Annulus membrane tympani. 

Forbeningen i den nederste Afdeling af Squama ossis occipitalis, som i Regelen indtræder 

noget sildigere end den i den overste Afdeling, legger sig med sine Benstraaler bag dem 

fra Forbeningen i øverste Afdeling, men blandes forøvrigt sammen med dem. Forbeningen 

i Squama ossis temporalis legger sig hos Fostre paa fem Maaneder med sin nederste 

Rand ud over Horebenene og skjuler dem ligesom i en Grube; dens bageste Ende dekker 

hos Fostre paa fire og en halv Maaned og paa fem og en halv Maaned Pars mastoidea i 

en Brede af 2—6™", men er ved en Duplikatur af Dura mater skilt fra den underliggende 

Brusk. Forresten er Pars squamosa endnu ikke voxen sammen med Pars petrosa hos otte 

Maaneders Fostre. 

Naar man vil efterforske Aarsagen til Anencephalia, maa man tage Hensyn til, at 

Misdannelsen uden al Tvivl kan tage sin Begyndelse paa meget forskjellige Stadier i Foster- 

livet. Kun naar den begynder i den allertidligste Tid, kan der og tilmed, som vi ville 

finde, kun betingelsesvis vere Tale om at ansee den for en Standsningsdannelse. Saaledes 

antager Dareste!), at Aarsagen er en Standsningsdannelse, idet Primitivfuren, der oventil 

skulde lukke sig ved en Sammenvoxning fra begge Sider af det serose Blad, som udkleder 

Furen, forbliver uforandret i Regionen af Hjerneblererne. Serum vedbliver at ansamles, men 

forhindrer Dannelsen af Nervesubstants og af Forbening af Hjerneskallens Hvelving, saa at 

denne Region kun dækkes af en Membran, der hidrører fra det oprindelige serose Blad. 

1) C. Dareste, recherches sur la production artificielle des monstruosités 1877, Pag. 246—260. 
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Denne Standsning i Udviklingen, som han forresten forlegger til en Tid, da alle Hjerne- 

cellerne ere udviklede og adskilte fra Sandseorganerne, har han dog kun iagttaget ufuld- 

stendigt ved den Form, som hidtil er kaldet Anencephalia, men troer, at den ligesom den 

folgende Form skylder et Tryk fra Amnios sin Oprindelse. Ved denne Form, som hidtil er 

kaldet Exencephalia, mener han nemlig, at Aarsagen til Standsningsdannelsen er at soge i 

Amnios eller dens Capuchon céphalique, som forbliver hvilende paa Hovedets Overflade 

istedetfor at fjerne sig derfra og derved komprimerer Hovedet. Som Folge deraf bevare 

Huden og Membranerne deres primitive Form som gjennemsigtige Membraner; den udven- 

dige Membran bliver ikke til Hud, og den indvendige forbenes ikke, hvorimod der er For- 

bening i hele den Del, som ikke har veret udsat for noget Tryk. I noget lignende Retning 

gaaer Lebedeffs') Anskuelse. Han mener, at der enten ikke dannes noget Medullarrer, eller 

at det allerede dannede Medullarror gaaer tilgrunde; den mangelfulde Udvikling af Amnios 

har imidlertid ikke nogen umiddelbar, men kun en middelbar mechanisk Indvirkning, fordi 

der i de fleste Tilfælde derved frembringes stærke Krumninger af Legemet, og det er egenligt 

disse, som standse Medullarrorets regelmæssige Udvikling, idet Embryets Væxt efter Længden 

er hindret; ogsaa Spina bifida er efter hans Mening konsekutiv, beroende derpaa, at Me- 

dullarreret ikke har lukket sig. 

Det forekommer mig imidlertid vanskeligt at forstaae, hvorledes Amnios kan foraar- 

sage et Tryk paa de to Hinder, som danne Hjernehvelvingen, eller hvorledes den skal kunne 

hindre Legemets Vext efter Længden. Dareste?) anfører desuden Tilfælde af Exencephalia 

hos Hønen, hvor Capuchon céphalique endog fuldstændigt manglede, og hvor Fostrets Hoved 

laae op mod Æggehinden eller Æggeskallens Indside. Saadanne Tilfælde kunne ikke ret vel 

betragtes som Standsningsdannelser, men ere pathologiske Sammenvoxninger, og Begrebet 

Standsningsdannelse kan overhovedet ikke anvendes paa de Tilfælde af Anencephalia, hvor 

der er en partiel Forbening af Hjernehvælvingen, eller hvor Hjernehulheden indeholder en 

større eller mindre Masse af Hjerne, altsaa Tilfælde, hvor Hjernehvælving eller Hjerne have 

haft Lejlighed til at naae en vis Grad af Udvikling; thi en Standsningsdannelse forudsætter, 

at man endnu paa et sildigere Stadium kan eftervise den oprindelige Form. 

Naar Misdannelsen derimod har taget sin Begyndelse i et senere Stadium af Foster- 

livet, hvilket efter mine Undersøgelser hyppigst er Tilfældet, kan Aarsagen ikke ligge i en 

standset Udvikling, men maa være pathologisk og maa søges i en tidligere eller sildigere 

indtraadt Vandansamling indenfor Hjerne- eller Rygmarvshulheden. Uagtet det er muligt, 

at den almindelige Blodfortynding, der ledsager Vattersoten hos Fostret, kan bidrage til 

1) A. Lebedeff, über Entstehung der Anencephalia und Spina bifida bei Vögeln und Menschen; Trans- 

actions of the international medical congress London 1881, 1, Pag. 178—181 (Virchows Archiv 1881, 

86, Pag. 263). 

2) C. Dareste, 1. c. Pag. 255. 
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en Oplosning af den allerede dannede Hjernemasse, er det dog sandsynligere, at det er 

Vandansamlingens indenfra udad mechaniskt virkende Kraft, som tilintetgjer Hjernen og 

forstyrrer Bendannelsen. Denne Forstyrrelse er underkastet bestemte Love, som vi senere 

nermere skulle paavise navnlig for Benenes Vedkommende. Naar Vandansamlingen er 

partiel eller lokal, drives kun en mindre Del af Hjernehinderne eller af Hjernemassen 

frem i Form af et Brok, men ved storre Ansamling udspiles hele Hjernehulheden, og 

de omgivende Ben standses i deres Vext eller tilintetgjores fuldstendigt. Hydrocepha- 

liens Virksomhed er her dog noget forskjellig fra den almindelige. Naar et hydrocephalisk 

Barn fodes, ere Hjernehinderne udvidede, og Hjernemassen blereformigt udspilet, saa at 

den kun danner en tynd Skal; men Bendannelsen i Hjernehvælvingen kan vere fuldstændig, 

om end Benene ere drevne fra hverandre, og uagtet man i mange Tilfælde kan finde Benene 

fortyndede og mangelfulde, indtage de i andre Tilfælde et større Fladerum end i normal 

Tilstand, og Tykkelsen kan vere forøget især i Tubera frontalia og parietalia. Ved Anen- 

cephalia kommer derimod endnu en Omstendighed i Betragtning, nemlig Hjernens, Hjerne- 

hindernes og Hudens Sprengning ved det indenfra virkende Tryk; herved udtommes Hjerne- 

hulhedens Indhold, Hjernehvelvingen falder efterhaanden sammen, og Muligheden indtreder 

for de paagjældende Bens abnorme Stilling og Form. Sprængningen finder Sted opad, 

fordi Modstanden her er mindst, og ikke nedad mod den primordiale Brusk paa Bunden af 

Hjernehulheden, som danner en eneste sammenhengende Masse; kun undtagelsesvis kan 

der findes en Aabning i Benene nermest Hjerneskallens Bund paa Siden eller fortil, men 

dette er kun Tilfeldet ved Formen af partiel Encephalocele og uden Bristning af Hjernen 

eller Hjernehinderne. Naar der, hvilket vi i Regelen ville finde at vere Tilfældet, er indtraadt 

Forbening, findes den ringeste Modstand i Fontanellerne, som kun bestaae af Galea apo- 

neurotica og Dura mater med en mellemværende temmelig grovttraadet og med mange 

smaa Kjerner besat Substants!). Ved Sprengningen løsnes disse tvende Hinder fra de 

allerede dannede Benplader, hvoraf Folgen bliver, ikke blot at Benene beroves et Grundlag 

for deres fremtidige Væxt, men at ogsaa den allerede dannede Benmasse gaaer tilgrunde 

1) Naar man gjør lodrette Snit af Fontanellerne hos nyfødte Unger af smaa Fugle, hvor man paa Grund 

af deres ringe Størrelse kan oversee en større Strekning paa engang, finder man, at Galea aponeuro- 

tica bestaaer af Traade med kornede Rande og besatte med en Mengde smaa, langagtige, mørke Kjerner. 

Traadene synes at gaae paatvers, medens de dybere liggende gaae paalangs og nermest tilhore 

Dura mater; dog synes dette Forløb ikke at vere det samme overalt. Mellem de to nævnte Hinder 

hviler Benpladen, hvis Flader ere noie afgrændsede fra dem, dog saaledes, at der er et yderst tyndt, 

svagt traadet Lag mellem dem, men som dog ikke besidder nogen Selvstændighed; derimod ere 

Benpladernes Rande mindre skarpe, afrundede og dannes af en svagt traadet Substants med store 

runde Kjerner (Osteoblaster), som ligge pressede mod hverandre nærmest Sinus longitudinalis og 

uden at have Grene. Fjernere fra Sinus blive Kjernerne langagtige og kantede, legge sig i Rækker 

og blive til store Benlegemer, men med kun korte Grene. 



og absorberes, fordi den mangler en Ernæringskilde. 1 jo større Udstrækning Galea apo- 

neurotica og Dura mater ere losnede, desto sterre vil Benenes Forstyrrelse blive. Derimod 

holder Periosteum paa Hjerneskallens Bund sig trods Bristningen og kan tjene til de under- 

liggende Bens Dannelse og Ernering, og det kan derfor ikke undre os, at saavel Pars 

horizontalis ossis frontalis, der dannes mellem Membraner, som ogsaa hele den bag samme 

verende Benmasse, der forbenes i Primordialbrusken og danner Hjerneskallens Bund, kan 

opnaae sin normale Storrelse og i det hele ogsaa bevare sin normale Form. 

Det er vanskeligt at afgjore, naar Anencephalien tager sin Begyndelse. Man maa 

ikke regne dette Tidspunkt fra det Oieblik af, at en Hydrocephalie begynder, fordi, som vi 

i det Foregaaende have hentydet til, denne ikke nodvendigvis leder til en Bristning med 

paafolgende Anencephalia. Hydrocephalien kan begynde meget tidligt, og jeg har i min Af- 

handling om Hjerneskallens Primordialbrusk selv beskrevet et saadant Tilfelde hos et to og 

en halv Maaned gammelt Foster (Nr. 6), som kunde vere blevet anencephalisk i en senere 

Alder. Men man maa regne hint Tidspunkt fra det Qieblik af, at Bristningen er gaaet for 

sig. Efter den Tid standser Bendannelsen i Hjernehvelvingen i det mindste altid i den Ud- 

strækning, hvori Periosteum er løsnet, og de allerede dannede Ben absorberes og fremtræde 

med glatte og afrundede Rande. Naar vi tage Hensyn til de forhen meddelte lagttagelser 

af Tiden for Forbeningen af de mellem Membraner og i Primordialbrusken dannede Ben 

og dertil knytte lagttagelserne af Benenes Udvikling under Fostrets Væxt, maa Bristningen 

i Almindelighed foregaae een eller hoist to Maaneder før Midten af Svangerskabet. Den 

maa skee paa en Tid, hvor Forbeningen navnlig af den i Regelen godt udviklede Basis cranii 

vel er fremskreden til en vis Grad, men hvor Benene og deres Forbindelser indbyrdes ere 

saa bløde eller bøielige, at de kunne trænges ud af deres normale Leie, og deres Form 

paavirkes af det mechaniske Tryk; dette gjælder for begge Arter af Ben. Dernæst maa 

det erindres, at Hjerneskallens Misdannelse kræver en vis Tid for at blive fuldstændig, og 

der er Intet tilhinder for at antage, at et anencephalisk Foster kan vedblive at voxe lang Tid, 

efterat Misdannelsen har begyndt at udvikle sig, og efterat hele Hjernen er forstyrret; som 

bekjendt ere disse Fostre ved Fødselen i Almindelighed forresten godt udviklede, trivelige 

og kraftigt byggede. Hvad der endelig taler for, at Anencephalien i Regelen opstaaer paa 

et sildigere Tidspunkt i Svangerskabet, er de fødte Misfostres Alder. Blandt det store 

Antal Tilfælde, som jeg dels selv har undersøgt, dels fundet bekrevet af Andre, er der kun 

faa i en Alder af 5 og 6 Maaneder; lidt over en Fjerdedel ere Fostre paa 7 Maaneder, 

lidt over en Sjettedel paa 8 Maaneder, men næsten Halvdelen ere fuldbaarne Fostre paa 

9 Maaneder, og man troer endog at have iagttaget Fostre, som vare over 9 Maaneder 

gamle. I Virkeligheden maa de fuldbaarne Fostres Antal endog sættes hoiere, naar man 

tager Hensyn til, at de i Museerne ere vanskeligere og kostbarere at bevare end mindre 

Fostre og derfor ikke altid opstilles i Samlingerne. I Breslau fandt jeg et Foster paa 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. I, 8. 49 
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omtrent 6 Uger, som er beskrevet af Otto'), med tvende Aabninger, en større og en 

mindre, i Isseregionen og en tredie mere bagtil, som tydede paa en samtidig Spina bifida. 

I London?) findes et Foster af samme Alder med et stort rundt Uleus paa Baghovedet 

med Blottelse af Hjernen samt med Spina bifida paa Halsen og den øverste Del af Ryggen. 

Et andet anencephalisk Foster sammesteds er 2 Tommer langt med Spina bifida helt ned 

til Os sacrum. Panum?) har iagttaget Misdannelsen hos et Foster paa 6 Uger i Forbin- 

delse med Cyclopia og hos et Foster paa 9—10 Uger i Forbindelse med Spina bifida og 

Hareskaar. Disse ere de faa Tilfelde, som jeg har fundet af Anencephalia i Fostrets tid- 

ligste Periode, og det ringe Antal i Forening med de foregaaende lagttagelser tyder rig- 

tignok paa, at Anencephalia i Almindelighed opstaaer i en noget sildigere Periode af 

Svangerskabet. 

Arvelighed spiller neppe nogen stor Rolle ved Misdannelsen; dog har man Exempler 

paa gjentagne Fodseler af anencephaliske Fostre af samme Moder og af anencephaliske 

Tvillinger. Den konstante Form af Encephalocele hos en særegen Race af Hons er nævnt 

ovenfor. I ældre Tid antog man ogsaa mechaniske, udenfra kommende Indvirkninger paa 

den Svangre eller Fostret. Endnu kan her anføres, at man har nogle faa ældre lagt- 

tagelser af tilstedeværende Hjerne med mangelfuld Hjerneskal. 

Vi ville nu betragte Benenes Form i den menneskelige Hjerneskal ved Anencephalia, 

forst saaledes som de vise sig, naar Misdannelsen er ren og ublandet og kun har en patho- 

logisk Aarsag, dernæst naar den er forenet med Spina bifida og følgelig er forbunden med 

en Dannelsesfeil. Derimod ville vi ikke opholde os ved de mere tilfældige Feil i Hjerne- 

skallen, som kunne ledsage Anencephalien, især forskjellige Spaltedannelser, f. Ex. af Ganen, 

eller Misdannelser af Extremiteterne. Anencephalia kan ogsaa forekomme hos Doppel- 

misfostre saavel saadanne, hos hvilke Hovedet er doppelt, og Oine og Munde sammen- 

smeltede i forskjellig Grad, som saadanne, hos hvilke Hovedet er enkelt, men Kroppen 

frembyder Fordoppling af forskjellig Art. Foreningen af Anencephalia med Cyclopia vil 

blive Gjenstand for Undersogelse i en folgende Afhandling. Da Benenes Forandringer naae 

deres Hoidepunkt i den Form, som hidtil er kaldet Anencephalia, ville vi, som allerede 

forhen antydet, i det Følgende kun benytte denne Benævnelse og ligeledes legge denne 

Form til Grund for Inddelingen. 

1) A. G. Otto, monstrorum sexcentorum descriptio anatomica 1841, Pag. 6, Nr. 3, Tab. 1, Fig. 1. 

*) B. T. Lowne, descriptive catalogue of the teratological series in the museum of the royal college 

of surgeons in England 1872, Pag. 69, Nr. 282 og 283. 

3) P. L. Panum, Bidrag til Kundskab om Misdannelsernes Oprindelse; Nordiskt medieinskt Archiv 

1869, 1, Nr. 1, Pag. 20, Tab. I, Fig. 7—10. 
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A. Anencephalia simplex. 

Hjernens og Hjernehindernes Bristning finder i Regelen Sted gjennem Fontanella 

triangularis; kun i sjeldne Tilfælde af Encephalocele partiale kan Hjernen falde frem paa 

andre Steder, f. Ex. paa Siden af Kraniet eller gjennem Os frontale eller mellem det og 

Lamina cribrosa. Blandt de af mig undersøgte Kranier har jeg kun truffet et eneste (Musée 

Dupuytren i Paris), hvor jeg troer, at Bristningen er foregaaet gjennem Fontanella quadran- 

gularis, og ligeledes har jeg ved at gjennemgaae Beskrivelsen af ældre Tilfælde af andre 

Iagttagere, forsaavidt den ledsagende anatomiske Undersøgelse tillod en Tydning, med 

yderst faa Undtagelser fundet, at Fontanella triangularis altid har været Udgangspunktet 

for Benenes Forstyrrelse. Hvad Grunden hertil er, synes usikkert; man skulde troe, 

at Bristningen lettere maatte kunne foregaae gjennem Fontanella quadrangularis, som 

baade er større og i sin Helhed ogsaa tyndere end Fontanella triangularis. Men paa de 

Kranier, hvor Bristningen aabenbart var foregaaet gjennem Fontanella triangularis, var 

Fontanella quadrangularis enten meget lille eller endog helt lukket, saa at den forreste 

Rand af Ossa parietalia stodte umiddelbart i sin hele Udstrekning til den bageste Rand 

af Pars perpendicularis ossis frontalis, dog uden at vere sammenvoxen dermed. Der har 

altsaa endog været en excessiv Bendannelse tilstede i Fontanella quadrangularis, men som 

man dog ikke ret vel kan legge tilgrund for en relativt svagere Bendannelse i Fontanella 

triangularis, iser da den excessive Bendannelse muligen forst har taget sin Begyndelse 

efter Bristningen. Heller ikke kan man hjelpe sig med at antage en paa et storre Om- 

raade svækket Bendannelse, fordi alle øvrige Ben i de paagjældende Kranier vare normalt 

udviklede, ja nogle af dem maaskee endog vare stærkere og tykkere end hos Nyfodte ellers. 

Den sandsynligste Aarsag maa vistnok søges deri, at der er en større Tilbojelighed til 

Vandansamling i den bageste Del af Hjerneventriklerne end i den forreste, og at Udvid- 

ningen derfor tager Retningen bagtil. Hermed stemmer ogsaa den forøgede Brede af 

Hjerneskallens bageste Del samt Stillingen paatvers af nogle af Benene sammesteds, som 

vi senere nærmere skulle omtale. 

Aabningen i Fontanella triangularis er rund eller oval hyppigst paatvers, og dens 

Kande ere strax fra Begyndelsen af temmelig glatte. Saalenge Aabningen ikke er stor, 

bevarer Hjerneskallen sin hvælvede Form og vedligeholder denne Form længst i den forreste 

Del (Tab. 1, Fig. 1). Men med tiltagende Udtømmelse af Hjernehulhedens Indhold begynder 

ogsaa dens forreste Del at falde sammen, saa at Panderegionen bliver fladere; Pars perpen- 

dicularis ossis frontalis begynder at lægge sig skraat tilbage, hvorved Benets Margo supra- 

orbitalis ligeledes trækkes bagtil (Tab. 1, Fig. 2). Den forreste Aabning af Oienhulerne, 

som ellers omtrent ligger i et lodret Plan, kommer derved til at ligge paaskraa og vender 

mere og mere opad, efterhaanden som Hjernehulheden udtømmes, og Panderegionen bliver 

A 49* 
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fladere. Ved det Tryk, der ved den udtrædende Masse øves paa Ossa parielalia, bliver 

Squama ossis temporalis trængt nedad, saa at især dens bageste Ende staaer dybere end 

ellers (Tab. 1, Fig. 3, 4). 

I dette Stadium kunne de Ben, som omgive Gjennembruddet gjennem Fontanella 

triangularis, endnu holde sig temmelig godt, og ligesom de Ben, der dannes i Primordial- 

brusken, fortsætte deres Udvikling, saa at deres Størrelse omtrent svarer til Fostrets Alder. 

Men naar Hjernens pathologiske Tilstand udvikles videre, finder der ikke blot en Forandring 

Sted i Benenes Stilling, men ogsaa i deres Størrelse og Udstrækning, fordi de efterhaanden 

absorberes, idet de ikke længere kunne ernæres gjennem Periosteum, som er løsnet fra 

dem. At Benene absorberes, er det Resultat, jeg er kommen til ved Betragtning af en 

Række Kranier, der viste Benenes gradvise Forsvinden, og jeg antager derfor ikke, at 

Benenes mangelfulde Tilstand skulde hidrøre derfra, at de aldeles ikke have været dannede, 

i det mindste er dette Sidste ikke den almindelige Aarsag. Absorptionen skeer nemlig efter 

en bestemt Regel og skrider frem bagfra fortil og til Siderne, men i Begyndelsen ikke 

bagtil (Tab. 1, Fig. 3, 4). Idet Aabningen i Fontanella triangularis udvider sig fortil, danner 

der sig en Spalte, der forlænger sig ind i Sutura sagittalis mellem de indvendige Rande 

af Ossa parietalia, som derpaa ved Absorption af Randene fjernes fra hinanden (Tab. 1, 

Fig. 3,6)... Dernæst absorberes Pars perpendicularis ossis frontalis, som har lagt sig fladt 

tilbage og er kommen til at hvile paa Tectum orbitæ og den horizontalt stillede Lamina 

cribrosa (Tab. 1, Fig. 4,4). Pars perpendicularis ossis frontalis absorberes efterhaanden saa 

stærkt, at næsten kun Margo supraorbitalis bliver tilbage tilligemed Processus orbitalis 

externus, som ogsaa kan forsvinde, medens derimod hele Pars horizontalis ossis frontalis 

eller Tectum orbite holder sig temmelig uforandret, men Qienhulens forreste Aabning er 

stillet endnu mere skraat bagtil end forhen, saa at Hjerneskallen faaer et eiendommeligt 

Udseende ligt det af en Fro eller af visse Aber (Tab. 2, Fig. 5, a). Absorptionen af Os pa- 

rietale skrider samtidigt videre, saa at man som den sidste Leyning af Benet kun finder 

en tynd Splint langs den overste Rand af Squama ossis temporalis, og selv denne Splint 

kan forsvinde paa en eller begge Sider, saa at hele Os parietale mangler (Tab, 2, Fig. 6, 

7, 8,6). Squama ossis temporalis er vel standset i sin Udvikling og er noget lavere end 

ellers, men nogen væsenlig Absorption af dens øverste Rand finder neppe Sted, førend 

hele Os parietale er absorberet. 

Medens saaledes de i Membraner dannede Ben, Ossa parietalia og Os frontale, for 

Storstedelen absorberes, holder den bagtil liggende Squama ossis occipitalis sig. Her 

maae vi skjelne mellem dens overste Del indtil Linea semicircularis superior, som dannes 

mellem Membraner, og dens nederste Del, som forbenes i Primordialbrusken. Hele Squama 

antager en lodret Stilling eller trækkes endog noget fortil, og istedetfor at vere udbuet 

bagtil bliver den flad (Tab. 1, Fig. 3, 4). I Begyndelsen finder der ingen Absorption Sted 
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af dens overste Afdeling, som ved sin glalte Udside er let kjendelig fra dens nederste Af- 

deling, ligesom det ogsaa vedbliver at vere tydeligt, at den er fremgaaet af en enkelt, 

uparret, paatvers oval Forbening. Den øverste Afdeling kan tvertimod fortykkes og erholde 

en meget tyk øverste Rand, hvis Opvulstning ligesom synes dannet ved Randens Omboining 

fortil (Tab. 1, Fig. 4, d). Selv efterat Ossa parietalia og Os frontale have naaet Maximum 

af deres Absorption, kan den øverste Afdeling af Squama holde sig godt, men dernæst 

hjemfalder ogsaa den til Absorption, og kun den i Primordialbrusken forbenede nederste Af- 

deling bliver tilbage, ogsaa denne udmærket ved en fortykket øverste Rand (Tab. 2, Fig. 6, /). 

Denne Afdeling forbenes, saaledes som jeg har viist, paa Bekostning af den Del af Primor- 

dialbrusken, som jeg har kaldet Pars occipito-mastoidea, men Absorptionen naaer ikke ned til 

denne Del, og heller ikke lider Membrana spinoso-occipitalis, som ligger mellem og neden- 

for den. Forøvrigt har man paa anencephaliske Kranier hyppigere end paa normale Lei- 

lighed til at see, at Pars occipito-mastoidea oprindeligt er sammensat af to Sidehalvdele, 

som støde sammen i Legemets Midtlinie. 

Disse ere de Forandringer, som foregaae med Hjernehvælvingens mellem Mem- 

braner dannede Ben. Naar deres Destruktion har naaet sit Maximum, seer man en stor 

trekantet Aabning med afrundede Vinkler og Sider (Tab. 2, Fig. 5). En af Trekantens 

Vinkler vender lige fortil, og Levningerne af det absorberede Pandeben støde her mod 

Roden af Næsebenene; Trekantens Basis vender bagtil og dannes af den fortykkede Rand 

af Squama ossis occipitalis; denne Rand tilhører efter Destruktionens Grad, saaledes som 

ovenfor anført, snart den øverste, snart den nederste Del af Squama; Banden danner en 

ret eller bugtet Linie. Trekantens Sider begrændses af den Del af Os frontale, som inde- 

holder Margo supraorbitalis (Tab. 2, Fig. 5,4), bag og nedenfor hvilken der findes Lev- 

ninger af Tectum orbitæ; længere udad fortsætter Siden sig i Processus orbitalis externus, 

der sædvanligt er forlænget. Derpaa følger længere bagtil Levningerne af Os parietale 

(Tab. 2, Fig. 5,6), men hvis dette Ben er fuldstændigt absorberet, erstattes det af den 

øverste Rand af Squama ossis temporalis (Tab. 2, Fig. 5,c) eller af den Benkjerne, som 

Canalis semicircularis inferior og externus tilsammen danne; det er disse Benkjerner, om 

hvilke jeg har viist, at de ved Forbeningen af de nævnte Kanaler bryde ud gjennem Pri- 

mordialbruskens Pars occipito-mastoidea (Tab. 2, Fig. 5, 9). 

I Trekantens Bund ligger hele Overfladen af Basis cranii blottet. Intet af alle de 

her henhørende Ben, som alle forbenes i Primordialbrusken, absorberes paa lignende Maade 

som Hjernehvælvingens, fordi de stadigt ere dækkede af Dura mater som Periosteum og 

derigjennem kunne ernæres. Derimod lide de en Forskydning, som især yttrer sig paa to 

Punkter: det forreste Parti forskydes opad relativt til de omgivende Bens Sænkning, det 

bageste udad til Siderne. Det forreste Parti forskydes opad, rimeligvis fordi der paa Grund 

af den manglende Hjerne ikke er nogen Hindring for dem til at hæve sig i Veiret. Derfor 
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rage Rødderne til Alæ parvæ stærkt i Veiret og danne ligesom to Hanke, hver med sin 

Aabning for N. opticus (Tab. 2, Fig. 7, 8). Hele den udadgaaende sabelformige og endnu 

bruskede Del af Ale parve mangler nesten, fordi den ikke har Noget at stotte sig til, 

naar Ossa parietalia og Os frontale ere absorberede, og hine Rødder blive derfor afrundede. 

Aabningen for N. opticus er hyppigst forsnevret, og der maa saaledes kunne opstaae Atrophie 

af Nerven; i nogle Tilfælde fandt jeg tvende Aabninger, en større og en mindre, ind under 

hver Hank. Samtidigt med Rodderne til Ale parve er hele Corpus ossis sphenoidei med 

Sella turcica, som begge synes noget smallere end ellers, hevet i Veiret, saa at de i flere 

Tilfælde endog kunne staae hoiere end Margo supraorbitalis ossis frontalis (Tab. 1, Fig. 4, A). 

Lamina perpendicularis sellæ turcice har en steil Retning; Forbeningen er ved en dyb Fure 

skilt fra Forbeningen i Pars basilaris. De ovrige Dele af Os sphenoideum samt Os eth- 

moideum frembyde ingen væsenlig Forandring fra den normale Form; Ale pterygoideæ 

ere brede. 

I Os occipitale er den oprindeligt halvmaaneformige Forbening bag Condyli stærkere 

udviklet end sedvanligt, og dette gjelder ogsaa i mange Tilfelde, men ikke altid om For- 

beningen af Pars occipito-mastoidea. Pars petrosa er i ringere Grad af Anencephalia normal, 

men ved hoiere Grad begynder den at legge sig noget paatvers som Folge af Udvidningen 

af det bageste Parti af Hjerneskallen; vi ville treffe denne Stilling endnu stærkere udpræget 

i den folgende Afdeling af Anencephalia med Spina bifida. Foramen acusticum internum 

vender som sedyanligt skraat opad. De ovenfor anforte Benkjerner i Pars occipito-ma- 

stoidea fra Canalis semicircularis inferior og externus ere stærkt fremtrædende (Tab. 1, 

Fig. 1, 2, 3, 4,9). Fossa subarcuata under Canalis semicircularis superior er stærkere ud- 

fyldt end sædvanligt, Membrana tympani vender lige fortil og mere eller mindre nedad, 

men derimod neppe udad, saa at, naar man tillige tager Hensyn til Stillingen af Foramen 

acusticum internum, det synes, som om den af mig i min Afhandling om Primordial- 

brusken fremhævede Dreining af hele Pars petrosa ikke har fundet Sted. Foramen magnum 

er normalt. 

Alle Ben, som danne Væggene i Cavum orbitæ, deriblandt ogsaa Os lacrymale med 

Canalis lacrymalis, ere usædvanligt stærkt udviklede og forbenede, og Fissure orbitales ere 

større end sædvanligt, men hele Qienhulens Form er, som allerede anført, væsenligt for- 

andret derved, at den overste Rand er trukken sterkt tilbage, saa at den overste Veg bliver 

kortere forfra bagtil end ellers, men dog er hvælvet og ikke flad, medens den nederste 

Væg forholdsvis er trukken stærkere frem, Hele Hulen bliver paa denne Maade fladere 

end i normal Tilstand, og Øinene rage stærkere frem; deraf Benævnelsen Uranoscopia for 

hele Misdannelsen, fordi Øinene ere fremskudte og vende mod Himmelen. Næsebenene 

ligge skraat eller ved hoiere Grad af Anencephalia endog horizontalt og trækkes bagtil ved 

Hjerneskallens Sammenfalden. Derved komme saavel Maxilla superior med sin stærke Spina 
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som Maxilla inferior til at staae usædvanligt langt frem, hvilket yderligere bidrager til hele 

Hjerneskallens skraa Profil og eiendommelige Udseende. Hele Palatum er i mange Tilfælde 

længere end ellers. Vomer, Nares anteriores og posteriores frembyde Intet at bemærke. 

B. Anencephalia cum spina bifida. 

Den komplicerede Form af Anencephalia forekommer efter mine Undersøgelser 

neppe halvt saa hyppigt som Anencephalia simplex. Medens der i Regelen ligger en 

pathologisk Tilstand tiigrund for den Misdannelse, der er behandlet i den foregaaende Af- 

deling, gjør der sig samtidigt en anden Aarsag gjeldende i nærværende Afdeling, nemlig 

en Standsningsdannelse. Som bekjendt beroer Spina bifida paa en mangelfuld Tillukning 

af Hvirvelbuen. Bruskmassen, som ellers forener de to Grene af Hvirvelbuen bagtil og 

danner Processus spinosus, mangler fuldstændigt. Denne Feil i Dannelsen kan forekomme 

paa hele Rygraden, men er hyppigst i Lænderegionen, hvor den i og for sig ikke foran- 

lediger Anencephalia, som derimod sædvanligt ledsager den, naar den findes paa Hals- 

hvirvlerne. Ved samtidig Anencephalia ere oftest de øverste, sjeldnere samtlige Halshvirvler, 

mangelfulde, og derfra kan Feilen strække sig gjennem Ryg- og Lændehvirvlerne helt ned i 

Os sacrum gjennem hele Rygradens Længde med Forskydning af Hovedet, især naar Ryg- 

raden tillige bliver krum; selv Hvirvlernes Legemer kunne angribes. Det er ikke ganske 

sikkert, om Feilen skyldes en oprindelig Mangel paa Bruskdannelse i Primordialskelettet, 

eller om den ligesom i Hjernen er Følge af en Vandansamling, som har forhindret Hvirvel- 

buen i at lukke sig bagtil. Spina bifida kan forekomme sammen med andre Dannelsesfeil 

navnlig Spaltninger, f. Ex. af Ryghvirvlernes Legeme, som man ikke ret vel kan tænke sig 

frembragte ved en Vandansamling”). Paa den anden Side kan Vandansamlingen fra Hjernen 

fortsætte sig uafbrudt ned ad Rygmarven, indesluttet i en og samme Sæk. Der gives frem- 

deles Tilfælde af Anencephalia simplex, saaledes som den er skildret forhen, og samtidig 

Spina bifida i de øverste Halshvirvler nærmest Hjerneskallen, men hvor kun den øverste Af- 

deling af Squama ossis occipitalis, som dannes mellem Membraner, er absorberet, medens 

den nederste Afdeling, som forbenes paa Bekostning af Primordialbruskens Pars occipito- 

mastoidea, findes i Form af en paatvers stillet Forbening (Tab. 1, Fig. 2,f). Denne nederste 

Afdeling af Squama ossis occipitalis udgjor, saaledes som jeg har viist i min Afhandling 

om Primordialbrusken, Hvirvelbuen til Hjerneskallens nederste Hvirvel, og den danner saa- 

ledes ligesom en Skilleveg mellem Hjerneskallens pathologiske Tilstand og Rygradens Dan- 

nelsesfeil. Saadanne Forhold tyde paa en vis i enkelte Tilfælde fremtrædende Selvstæn- 

dighed i de nævnte Organers Lidelse, medens der paa den anden Side ogsaa forekomme 

1) Cfr. C. Dareste, I. c. Pag. 258. 
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Tilfælde af Spina bifida i de øverste Halshvirvler, som derfra har strakt sig op i Squama 

ossis occipitalis og tilintetgjort den Del, som tilhorer Primordialbrusken. Man maa herved 

erindre, at Rygradens Lidelse ligesom Hjernens kan udgaae fra en Vandansamling, og at 

denne kan hindre den oprindeligt spaltede Bue i at lukke sig. Spalten vil endog kunne 

tiltage i Brede; en Bristning af Hinderne og Udtommelse af Rygmarven er i saadanne Til- 

felde ikke engang nodvendig for at frembringe en med Anencephalia analog Tilstand af 

Rygraden, ligesaalidt som der behøves en Absorption af en allerede dannet Del af Hvirvel- 

buen; thi denne kan forbenes i den tilstedeværende Del af Brusken og udvikle sig videre 

i den Standsningsform, hvori den oprindeligt befandt sig, ja Udviklingen kan endog fort- 

sætte sig efter Fodselen, fordi Born med Spina bifida (dog neppe af de øverste Halshvirvler) 

kunne leve en Tid, endog i Aar. Om end derfor Hydrorrhachis med eller uden Bristning 

ikke er en nodvendig eller dog i det hele regelmessig Betingelse for Spina bifida saaledes 

som Hydrocephalus med Bristning for Anencephalia, er det dog sandsynligt, at Bruskens 

mangelfulde Dannelse og Hydrorrhachis ere samtidige i deres Optreden i de fleste Tilfelde, 

ligesom det ogsaa er naturligst at soge Vandansamlingens Udgangspunkt i Hjernen, fordi 

Spina bifida, naar den findes paa de 3—4 overste Halshvirvler, hvilket er den almindeligste 

Form, er storst oventil nermest Hjerneskallen, men aftager nedad, idet Halshvirvlernes 

Spalte nedad ender tilspidset, saa at de aabne Buer nerme sig hverandre mere og mere og 

tilsidst forenes i Rygradens Midtlinie. 

Naar vi undersoge de Bens Tilstand, som dannes mellem Membraner, finde vi i 

denne Afdeling af Anencephalia ingen væsenlig Forskjel fra foregaaende, men saavidt jeg 

har fundet, befinder Anencephalien sig næsten altid paa sit hoieste Udviklingstrin, og 

Benenes Absorption er meget stor. Hele Pars perpendicularis ossis frontalis kan mangle 

eller kun vere repræsenteret ved Margo supraorbitalis, og Benets Pars horizontalis er smallere 

bagfra fortil end sedvanligt (Tab. 2, Fig. 8). Os parietale danner en tynd Bensplint, som 

med sin forreste Ende stotter sig til Processus orbitalis externus ossis frontalis, med 

sin bageste Ende er sammenvoxen med den forbenede Del af Primordialbruskens Pars 

occipito-mastoidea (Tab. 2, Fig. 6, 7, 8,6). Squama ossis temporalis er lav og sammen- 

trykket og kan vere trengt nedad, saaledes at dens udvendige Flade viser nedad. Dette 

var f. Ex. Tilfældet med de Tab. 2, Fig. 7 og 8 afbildede Kranier, paa hvilke Squama ossis 

temporalis ikke har kunnet fremstilles, fordi den ligger paa Hjerneskallens nederste Flade. 

Membrana tympani staaer ved ringere Grad af Anencephalia saaledes som i foregaaende 

Afdeling lodret paatvers, med den overste Ende vendt noget fortil. Ved hoiere Grad legger 

den øverste Ende sig endnu mere fortil, saa at Stillingen bliver skraa paatvers ovenfra 

nedad. Ved de hoieste Grader rykker den overste Ende saa sterkt fortil, at hele Mem- 

branens Stilling næsten bliver horizontal, idet dens udvendige Flade næsten vender lige 

nedad. De tvende Siders Membraner ere i sidstnævnte Tilfælde tillige trængte nærmere 
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sammen mod Legemets Midtlinie, hvilket rimeligvis beroer paa hele Stillingen af Os tem- 

porale. Den øverste Del af Squama ossis occipitalis mangler fuldstændigt. Ansigtets Ben 

frembyde intet væsenligt Afvigende fra Benene i foregaaende Afdeling. 

Ved de Ben derimod, som forbenes i Primordialbrusken, finder der meget betydelige 

Forandringer Sted saavel i Henseende til Form som til Stilling. Ligesom i foregaaende 

Afdeling bliver Midten af Hjerneskallens Bund hvælvet stærkt i Veiret, og Sidedelene komme 

til at staae lavere end Midten. Dernæst bliver den bageste Del af Hjerneskallens Bund 

meget bredere, og alle Ben drives udad til Siderne som Følge af en Muskelvirksomhed, 

som vi strax nærmere skulle oplyse. Ogsaa den Del, som er levnet af de øverste Hals- 

hvirvlers Buer, drives udad; Spalten mellem Buernes frie Ender er størst ovenlil nærmest 

Hjerneskallen og aftager ned ad Rygradskanalen, i hvilken Rygmarven snart er uskadt 

snart mere eller mindre atrophisk; Rygradskanalen er derfor bred oventil, men har sin 

normale Vidde nedenfor Hvirvelbuernes Spalte. — Vi gaae nu over til Betragtning af de 

enkelte Bens forandrede Form og Stilling. 

Medens den øverste Del af Squama ossis occipitalis, som forbenes mellem Mem- 

braner, altid mangler, kan der af den nederste Del, som forbenes i Primordialbrusken, 

findes Levninger, naar Spina bifida kun er udviklet i ringere Grad. Denne Del danner 

da en tyk fortil omkrempet og opvulstet Rand paa Pars occipito-mastoidea, paa hvis Be- 

kostning den forbenes, men dens Midtparti mangler (Tab. 2, Fig. 6, f). Ogsaa kan den 

nederste Del være tilstede i det ovenfor anførte Tilfælde, hvor den danner en Skillevæg 

mellem Anencephalien og Spina bifida. Membrana spinoso-occipitalis, som sammensættes 

af Rygradens forskjellige Membraner, er bredere end sædvanligt og er udspilet mellem de 

to Siders Pars occipito-mastoidea, eller er sprengt, hvorefter Benet endnu stærkere viger 

ud til Siden. Pars occipito-mastoidea kan en Tidlang vedligeholde sin lodrette Stilling, 

men idet den trenges udad, lægger den sig paaskraa mod Legemets Længdeaxe. Dens 

forreste Ende, som er glat og fortykket, voxer sammen med den bageste Ende af den 

Splint, hvortil Os parietale er reduceret, og der finder saaledes en Sammenyoxning Sted 

af to Ben, der tilhøre to forskjellige skeletogene Systemer (Tab. 2, Fig. 7, 8, b,f). Sammen- 

voxningen holder sig, om end Pars occipito-mastoidea, som vi ville finde, forandrer sin 

Plads. Naar nemlig Spina bifida udvikler sig videre, forandres den skraa Stilling af Pars 

oceipito-mastoidea til en fuldstendigt horizontal, saaledes at den tidligere mod Hjernen 

vendende indvendige (forreste) Flade vender lige opad, den udvendige (bageste) Flade lige 

nedad, og hele Forbeningen forskydes saa sterkt udad og fortil, at den ikke rager meget 

længere bagtil end Primordialbruskens Pars condyloidea med dens oprindeligt halymaane- 

formige Forbening og næsten ligger i lige Linie med denne Dels udvendige Ende, som i 

normal Tilstand ellers ligger umiddelbart foran og nedenfor Pars occipito-mastoidea (Tab. 2, 

Fig. 7,e, f). Gaaer Misdannelsen videre, trækkes Pars occipito-mastoidea yderligere nedad, 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. I. 8. 50 
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saa at den forst stiller sig paaskraa, men dernest aldeles lodret, hvorved den Flade, der 

oprindeligt var den indvendige og vendte mod Hjernehulheden, nu bliver den udvendige 

Flade, og den Flade, som oprindeligt vendte bagtil, vender nu lige indad mod Legemets 

Midtlinie (Tab. 2, Fig. 8, f). Denne eiendommelige Forandring, hvorved Benet veltes helt 

omkring, beroer forst paa den ved Spina bifida frembragte Udvidelse af Foramen magnum 

med dettes Omgivelser, men dernest iser paa den Trekning, som de paa Delens udvendige 

Flade befæstede Nakke- og Halsmuskler samt Platysma udøve paa den. Idet nemlig 

Hjernehvælvingen er tilintetgjort, og de spaltede Hvirvelbuer mangle et fast Støttepunkt i 

Legemets Midtlinie, have disse Muskler ingen Modstand at overvinde og kunne derfor 

trække sig stærkt sammen. Levningerne af Baghovedet føres paa denne Maade nedad, 

og Randen af Pars occipito-mastoidea trækkes midtveis ned paa Siden af Halsen. Deraf 

fremkommer det for anencephaliske Fostre eiendommelige Udseende, som om Halsen mang- 

lede, og som om Hovedet var forskudt ned paa Ryggen, hvilket det i Virkeligheden for 

en Del ogsaa er, saa at de ofte deforme udvendige Oren berore Skulderen. Det er tillige 

muligt, at Halshvirvlernes Legemer kunne blive lavere ved det stadige Trek nedad, som 

Pars occipito-mastoidea er underkastet. 1 saadanne Tilfælde bliver hele Halsen endnu 

kortere; man har desuden iagttaget Tilfælde, hvor en eller flere Halshvirvler fuldstændigt 

have manglet, og hvor Hvirvelsøilen har haft en usædvanligt stærk Krumning. 

Naar Anencephalien har naaet sin hoieste Grad, bliver Pars occipito-mastoidea, 

som indtil da omtrent har bevaret sin normale Tykkelse, i sin Helhed tyndere og mindre; 

ogsaa den ellers fortykkede og afrundede frie Rand bliver tyndere, og det er ikke utenke- 

ligt, at hele denne Del kan forsvinde, hvilket jeg dog ikke mindes at have iagttaget. Den 

Splint, som er Levning af det absorberede Os parietale, og som er voxet sammen med 

den forreste Ende af den nedad boiede Rand af Pars occipito-mastoidea, holder sig i sin 

Sammenvoxning og trekkes derfor ligeledes ned midt paa Siden af Halsen, hvor man ikke 

skulde vente at finde Os parietale. Splinten bliver ligesom i foregaaende Afdeling meget 

tynd og kan fuldstændigt eller næsten fuldstændigt forsvinde (Tab. 2, Fig. 6, 8, 0). 

Idet Pars occipito-mastoidea trækkes nedad, saa at dens nederste (forhen øverste) 

Rand staaer i Niveau med de midterste Halshvirvler, kan der danne sig en brusket For- 

bindelse mellem dens bageste (indvendige) Ende og de frie Ender af den aabne bageste 

Atlasbue (Tab. 2, Fig. 7, 8,4), en Forbindelse, som ikke maa forvexles med en i normal 

Tilstand undertiden stedfindende Forbindelse mellem Processus jugularis og Processus 

transversus Atlantis +). 

De Forandringer i Henseende til Stilling og Form, som Pars condyloidea er under- 

kastet, ere en secundair Virkning af den Kraft, hvorved Pars occipito-mastoidea trækkes 

1) J. Cruveilhier, traité d’anatomie descriptive 1843, 1, Pag. 109. 
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udad og nedad (Tab. 2, Fig. 6, 7, 8,e). Ved ringere Grad af Anencephalia er Pars condy- 

loidea ikke væsenligt forandret, men ved hoiere Grad trækkes den af den med samme for- 

bundne Pars occipito-mastoidea mere og mere udad og nedad; hele Delen trækkes i 

Længden, bliver smallere og stiller sig først paaskraa, senere næsten transversalt, saa 

at dens forhen bageste Ende kommer til at vende udad og nedad. Den dreies tillige saa- 

ledes, at Foramen condyloideum anterius, som i normal Tilstand gaaer bagfra fortil, nu 

vender skraat opad (Tab. 2, Fig. 8,6). Den halvmaaneformige Forbening bag Pars condy- 

loidea, som ellers ligger udad, kommer ved Delens Dreining og den transversale Stilling 

til at ligge foran Condylus og bliver i sin Helhed mindre men tykkere, fordi den hindres 

i sin Udvikling af den foranliggende Pars petrosa. 

Den samme Kraft, som dreier Pars condyloidea fremad og trekker dens udvendige 

Ende nedad, virker ogsaa paa den foran Pars condyloidea liggende Pars petrosa, som for- 

andres betydeligt. Den stiller sig efterhaanden mere og mere paatvers, og ved den hoieste 

Grad af Anencephalia er dens bageste Rand ikke blot parallel med Legemets Tverlinie, 

men dens udvendige Ende, som er bleven noget fladere og bredere, idet den trenger Ala 

magna foran sig, kan endog række længere fortil end dens indvendige Ende, som støder 

til Pars basilaris (Tab. 2, Fig. 8, 9). Foramen acusticum internum vender næsten lige opad. 

Fossa subarcuata, som ellers ligger bag og udenfor Foramen acusticum internum, befinder 

sig nu udenfor den og kan endog forskydes foran den; den er hyppigt deform, som 

om den overliggende Canalis semicircularis superior havde været hindret i sin Udvik- 

ling. Dette Sidste er ogsaa Tilfældet med Canalis semicircularis inferior og externus. 

Ved ringere Grad af Anencephalia indtager Benknuden, hvormed disse to Kanaler 

bryde gjennem Pars occipito-mastoidea, sin sædvanlige Plads mellem den forbenede Del 

af Pars occipito-mastoidea og Squama ossis temporalis, men ved hoiere Grad, naar Pars 

occipito-mastoidea legger sig horizontalt, bliver Benkuuden trengt udad og fortil, og 

idet Squama ossis temporalis bliver lavere, tiltager den i Brede og bliver fladere og tildels 

deform, saa at de nævnte to halveirkelformige Kanaler neppe ville kunne eftervises i dem 

(Tab. 2, Fig. 7, 8,9). Naar den saaledes flade og især udad brede Benknude er trængt 

endnu stærkere fortil, lægger den sig mod Indsiden af den Splint, som repræsenterer Os 

parietale, og man skal vanskeligt kunne forestille sig, hvorledes den kan antage denne 

Form og Stilling, naar man ikke har haft Leilighed til at iagttage den gradvise Overgang 

ved tiltagende Anencephalia med Spina bifida. Horelsens Sands maa derfor hos saadanne 

Misfostre vere tilintetgjort ikke mindre end Synets, naar N. opticus er bleven atrophisk i 

det forsnevrede Foramen opticum!). — Paa Grund af de tilstødende Deles Destruktion 

1) Nogle Iagttagelser af det indvendige Ores Tilstand hos Anencephaler ere gjorte af Claudius og 

F. G. J. Bauer, Untersuchung über den Schädel der Hemicephalen mit besonderer Berücksichtigung 

der Felsenbeine 1863; Henle und Pfeufer, Zeitschrift für rationelle Mediein 1864, 21, Pag. 157. 

50" 
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kunne de bruskede Processus petroso-parietalis og petroso-occipitalis ikke antages at 

spille nogen Rolle her. 

Paa Os sphenoideum ere Forandringerne for en Del de samme som i foregaaende 

Afdeling. Corpus er ofte sammentrykket; Lamina perpendicularis sellæ turcicæ er trængt 

fortil, og medens den i foregaaende Afdeling stod steilt i Veiret, lægger den sig fladt fortil 

som Følge af det bagfra virkende Tryk; Bruskmassen mellem den og Forbeningen i Pars 

basilaris er større end sædvanligt og tilsteder derfor en Beining forover. Radices ale 

parve staae i Veiret som to Hanke; Foramen opticum er oftest sammentrykket eller kan ved 

en Bensplint være delt i to Kanaler (Tab. 2, Fig. 7, 8). Som Følge af det Tryk, der øves 

af Pars petrosa, som udad er bleven bredere, trænges Ala magna fortil og bliver smallere 

bagfra fortil end ellers. Ved at trænge stærkere frem i Oienhulen bidrager den til at gjøre 

denne endnu fladere, saa at Oinene staae saameget stærkere frem. 

Jeg har i min Afhandling om Primordialbrusken") opstillet den Hypothese, at Pars 

basilaris ossis occipitalis er Doppellegemet til en Hvirvel med to Buer, analog Atlas med 

Epistropheus og dens Doppellegeme. Denne Hypothese vinder unægteligt i Anskuelighed 

ved Betragtning af de paagjældende Ben hos Anencephaler med Spina bifida. Ved stærkt 

udviklet Anencephalia er Bagsiden af Pars basilaris bøjet knæformigt og delt i en øverste 

trekantet eller tungeformig og fremadtrukken eller undertiden næsten horizontalt liggende 

Del og en nederste rektangulær eller trapezoidal Del (Tab. 2, Fig. 6, 7, 8). Knzet kan 

danne en stump eller ret, i sjeldne Tilfælde endog en spids Vinkel. Til den nederste Del 

støder en Hvirvelbue, som uærmest Hvirvellegemet dannes af den ved Anencephalia lang- 

strakte Pars condyloidea med den halvmaaneformige Forbening, udad af Pars occipito- 

mastoidea; denne Bue er ved Spina bifida aaben bagtil ligesom de tilstodende Halshvirvlers 

Bue. Til den øverste Del af Hvirvellegemet støder den ligeledes forlængede Pars petrosa, 

som er trengt fortil og udad tilligemed Canalis semicircularis inferior og externus, der 

paa Grund af deres ved Fremskydningen forandrede Leie i stærkt udviklede Tilfælde af 

Anencephalia med Spina bifida ikke kunne bryde ud gjennem Brusken. 

1) A. Hannover, le cartilage primordial et son ossification dans le crane humain avant la naissance 

1881, Pag. 87. 



Forklaring af Tavlerne. 

Samtlige Figurer ere udførte i naturlig Størrelse parietalia lagt sig horizontalt tilbage, saa at Margo 

efter menneskelige Fostre, Fig. 1, 2, 3, 6 efter Præ- | supraorbitalis trækkes bagtil, medens Margo infra- 

parater i Museet i Breslau, 4, 5, 7, 8 efter Præpa- | orbitalis har beholdt sin normale Stilling. Foran 

rater i Museerne i Kjøbenhavn. De fire første Figurer | den halvmaaneformige Forbening af Pars condy- 

ere fremstillede i Profil, de fire sidste sete ovenfra. loidea findes et stort Foramen mastoideum. 

Jeg har foretrukket at tegne disse Afbildninger med | Fig. 3. Fuldbaaret Foster. Aabningen i Fontanella 

Belysning ovenfra istedetfor at benytte den, som det | triangularis har forlænget sig fortil i en Spalte 

forekommer mig, for deslige Gjenstande mindre hel- | mellem Ossa parietalia helt hen til den bageste 

dige, men rigtignok almindeligt anvendte Belysning fra Rand af Pars perpendicularis ossis frontalis. Ossa 

venstre Side. parietalia ere tillige trengte ud til Siderne og 

Den folgende Betegnelse med Bogstaver er fælleds have atter trengt Squama ossis temporalis nedad 

for alle Figurer: især dens bageste Ende tilligemed Membrana 

tympani. Benknuden fra den gjennem Primor- 

dialbrusken fremtrengte Canalis semicircularis 

inferior og externus staaer sterkt frem. Squama 

ossis occipitalis har stillet sig lodret og har faaet 

en fortykket omboiet overste Rand. 

Fig. 4. Fuldbaaret Foster. Den noget asymmetriske 

Aabning i Fontanella triangularis er trengt endnu 

længere frem fortil end i foregaaende Tilfælde, 

saa at foruden Ossa parietalia ogsaa den bageste 

Del af Pars perpendicularis ossis frontalis be- 

gynder at absorberes. Pars perpendicularis ossis 

| frontalis har lagt sig saa stærkt tilbage, at den 

| hviler umiddelbart paa Lamina cribrosa og Tec- 

tum orbitæ, og Lamina perpendicularis sellæ tur- 

cicæ staaer steilt i Veiret i Aabningen, hvorigjen- 

nem Hjernen er trængt ud. Squama ossis occi- 

pitalis og ossis temporalis forholde sig som i 

foregaaende Tilfælde. 

Os frontale. 

Os parietale. 

Squama ossis temporalis. 

Squama ossis oceipitalis. 

Pars condyloidea ossis occipitalis med den bag 

samme værende halvmaaneformige Forbening af 

Kraniets Primordialbrusk. 

f Den forbenede Del af Primordialbruskens Pars | 

oceipito-mastoidea. 

g Benkjernen fra Canalis semicireularis inferior og | 

externus, som er brudt gjennem Primordialbrusken. 

i Lamina perpendieularis sellæ turcicæ. 

k Atlas. | 

8 Bo OR 

Tabula I. 

| 

Fig. 1. 8 Maaneder gammelt Foster med Anencephalia | 

i det tidligste Stadium. Hjernens Bristning er | 

gaaet for sig gjennem Fontanella triangularis, som | 

er forandret til en rund Aabning. Da kun en 

ringere Del af Hjernen er traadt ud, har Hjerne- | 

skallen for en Del beholdt sin hvælvede Form. | Fig. 5. Fuldbaaret Foster. Den Aabning, hvorigjen- 

Fig. 2. Fuldbaaret Foster med Spina bifida af Hals- | nem Hjernemassen har udtomt sig, danner en 

hvirvlerne, som efter de tilstedeverende Hvirvler | Trekant med afrundede Vinkler og Sider. Den 

synes at have gaaet temmelig ‚langt ned; dog forreste Vinkel begrendses af Levninger af den 

danner den forbenede Del af Primordialbruskens her asymmetriske Pars perpendicularis ossis fron- 

Tabula II. 

Pars occipito-mastoidea (Pars inferior squamæ talis, nemlig Margo supraorbitalis og Processus 

ossis occipitalis) en Skillevæg mellem Hjerne- | orbitalis externus, og dernæst af det stærkt redu- 

skallens Anencephalia og Rygradens Spaltning. cerede Os parietale ; Trekantens Basis dannes af den 

Ved Hjernemassens stærkere Udtommelse gjennem fortykkede og fortil trukne Rand af den øverste Del 

Fontanella triangularis have Os frontale og Ossa | af Squama ossis occipitalis. Ogsaa Squama ossis 
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temporalis er trængt udad og reduceret. I Tre- 

kanten sees fortil 

horizontalis ossis frontalis og de forkrøblede Alæ 

parve, som mangle Processus ensiformes, fordi 

de ikke have Noget at støtte sig til; bag dem 

sees Sella turcica med en tilspidset Lamina per- 

pendicularis; udad findes det deforme Os petro- 

sum og den noget paatvers stillede Ala magna. 

Øienhulerne vende stærkt opad 

g. 6. Fuldbaaret Foster med Spina bifida af Hals- 

hvirvlerne (Antallet usikkert). Margo supraorbi- 

talis er endnu stærkere absorberet end paa fore- 

gaaende Præparat, og det Samme er Tilfældet 

med Os parietale, som endog helt mangler paa 

hoire Side. Den øverste Del af Squama ossis 

occipitalis er absorberet; den nederste Del, som 

forbenes i Primordialbruskens Pars occipito-ma- 

stoidea, fremtræder med en fortykket og omkrem- 

pet fri Rand, men dens midterste Parti mangler 

ligesom paa en Hvirvelbue, der ikke er lukket 

bagtil. Denne Del ligger paaskraa mod Legemets 

Længdeaxe. Ale parvæ ere deforme, og dette er 

i endnu hoiere Grad Tilfeldet med de asym- 

metriske Ossa petrosa. 

g. 7. Fuldbaaret Foster med Spina bifida af de | 

øverste fire Halshvirvler og brusket Forbindelse 

mellem den frie Ende af den aabne bageste 

Atlasbue og Randen af den forbenede Del af 

Primordialbruskens Pars occipito-mastoidea. 

denfor Atlas sees Epistropheus. Margo supra- 

orbitalis 

foregaaende Preparat. Os parietale danner en 

smal Splint, som fortil stotter sig til Processus 

orbitalis externus, bagtil gaaer umiddelbart over 

i den forbenede Pars occipito-mastoidea. Denne 

Del er forskudt udad og fortil, og ved Brusk for- 

enet med den halvmaaneformige Forbening af 

Pars condyloidea ossis occipitalis; dens ellers 

mod Hjernehulheden vendende indvendige eller 

forreste Flade vender udad og opad; indad sees 

Foramen condyloideum anterius. Den bageste 

Ende af Pars condyloidea er trukken nedad; 

Delens halvmaaneformige Forbening, som ellers | 

ligger bag og ovenfor Condylus, er forskudt fortil, 

og den mod Hjernen ellers vendende indvendige | 

Flade vender opad og udad. Squama ossis tem- 

poralis er trengt saa sterkt nedad, at den ikke 

er synlig ved Betragtning af Hjerneskallen oven- 

fra og derfor ikke afbildet; derimod er Arcus 

den stærkt absorberede Pars | 

In- | 

er mindre sterkt absorberet end paa | 

Fig. 8. 

zygomaticus synlig. Fortil danne Ale parvæ to 

Hanke, under hvilke sees det forsnevrede 

Foramen opticum; bag Ale sees Sella tureica, 

som ved en bred Brusk er skilt fra Pars basi- 

laris. Denne Dels bageste Flade er ved et stumpt 

Knæ delt i en øverste trekantet og en nederste 

trapezoidal Flade. Foramen acusticum internum 

vender næsten lige opad; hele Pars petrosa er 

meget deform; de enkelte halveirkelformige Ka- 

naler kunne ikke skjelnes, og Forbeningen af 

Canalis semicircularis inferior og externus er ikke 

brudt gjennem Primordialbruskens Pars occipito- 

mastoidea, men hele Pars petrosa er ved det bag- 

fra kommende Tryk trengt udad, indtager en 

transversal Stilling og har trengt Ala magna 

fortil. 

ind 

8 Maaneder gammelt Foster med Spina bifida 

af de overste 4 Halshvirvler og brusket Forbin- 

delse mellem Atlas og den indvendige Rand af 

den forbenede Del af Primordialbruskens Pars 

occipito-mastoidea. Margo supraorbitalis danner 

midtveis en skarp Crista. Hele Os parietale er 

reduceret til en meget tynd Splint, som fortil 

stotter sig til Processus orbitalis externus, bagtil 

gaaer umiddelbart over i den forbenede Pars oc- 

cipito-mastoidea og er trengt nedad, saa at Benet 

ligger i Niveau med de overste Halshvirvler. Den 

forbenede Del af Primordialbruskens Pars occi- 

pito-mastoidea er stærkt absorberet saavel i Hen- 

seende til Omfang som Tykkelse og veltet helt 

omkring, saa at den forhen mod Hjernen vendende 

indvendige eller forreste Flade vender udad og 

bagtil, samt forskudt fortil og trukket ned paa 

Siden af Halsen, saa at den ligger nedenfor Pars 

condyloidea ossis occipitalis. Denne Del er trukken 

udad, og dens Brede er bleven hindret i sin Ud- 

vikling af den foranliggende Pars petrosa; For- 

amen condyloideum anterius vender skraat opad. 

Squama ossis temporalis er ikke blot reduceret 

betydeligt i Omfang, men tillige forskudt saa 

stærkt nedad, at dens udvendige Flade vender 

nedad og fortil; paa Afbildningen er denne Del 

derfor ikke synlig ligesaalidt som Arcus zygo- 

maticus. Foramen acusticum internum vender 

lige opad; den meget deforme Pars petrosa staaer 

ikke blot transversalt, men dens udvendige flad- 

trykte Del er forskudt fortil og har atter trængt 

Ala magna foran sig. Ale parve, Sella turcica 

og Pars basilaris forholde sig omtrent som paa 

foregaaende Præparat. 
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Extrait. 

On a jusqu'ici divisé les monstres anencéphaliens en un grand nombre de genres, dont les 

caractéres ne sont pas nettement limités parce qu’on peut constater partout des transitions 

entre eux. Ces monstres ont cela de commun que le ceryeau ou quelques-unes de ses 

parties sont rejetées hors de leur place normale ou ont disparu, et que les os qui ont ou 

devraient avoir entouré le cerveau sont plus ou moins deranges. Les fœtus anencéphaliens 

(non compris l’encéphalocèle partielle) sont hors d'état de prolonger leur existence, mais 

meurent aussitôt après la naissance ou ne vivent tout au plus que quelques heures ou 

quelques jours. 

L’anencephalie est très rare chez les animaux, et elle n'est pas commune non 

plus chez l'homme — parmi 10683 enfants qui, dans le cours de 10 années, sont nés à la 

Maternité de Copenhague, il n'y a eu que 9 cas d’anencéphalie — mais elle est deux fois 

plus fréquente chez les fœtus femelles que chez les males. Si l’on veut chercher les 

causes de cette monstruosité, il faut se rappeler qu'elle peut sans aucun doute prendre 

naissance à des époques très différentes de la vie fœtale. C'est seulement lorsqu'elle 

commence à se produire de très bonne heure et qu'elle est compliquée d'une fissure 

spinale, qu'il peut être question de la regarder comme un arrêt de développement du crane 

(Dareste). Survient-elle, au contraire, à une époque plus tardive de la vie fœtale, ce qui, 

d'après mes recherches, est le cas le plus fréquent, la cause en est pathologique et doit 

être cherchée dans Vhydropisie qui s’est formée de plus ou moins bonne heure dans les 

cavités du cerveau ou de la moelle épinière, et qui, agissant de dedans en dehors comme 

une force mécanique, détermine une rupture et une destruction du cerveau et de la for- 

mation osseuse. Par suite de cette rupture, la galea aponeurotica et la dure-mère se 

détachent des plaques osseuses déjà formées, et il en résulte non seulement que les os 

se voient privés de la base nécessaire pour leur croissance future, mais aussi que la 

masse osseuse déjà formée périt faute de nourriture. C’est pourquoi les os de la voûte 

du crâne sont absorbés, mais ceux de la base du crane restent. 

L’anencéphalie, en considérant seulement l'homme, ne commence pas au moment 

où l'hydrocéphalie survient, mais se produit en même temps que la rupture a lieu. On 

doit tenir compte de l'époque de l’ossification, telle que je l’ai marquée dans mon mémoire 

sur le cartilage primordial, en se rappelant que, sauf le lacrymal et la lame papyracée, 

les autres os formés entre des membranes s’ossifient chez les fœtus de 31/2 mois. Si l'on 
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y rattache les observations sur le développement des os pendant la croissance du fætus, 

la rupture doit en général se produire un mois ou au plus deux mois avant le milieu de 

la grossesse, à une époque où l'ossification est bien assez avancée, mais où les os et 

leurs connexions sont si mous et si flexibles qu'une pression mécanique peut les déloger 

de leur place normale et en modifier la forme. Ce qui semble pourtant indiquer que l’anen- 

céphalie survient à une époque plus tardive de la grossesse, c’est l’âge des monstres à 

leur naissance. Parmi le grand nombre des cas que j'ai en partie observés moi-même, en 

partie trouvés décrits par d’autres auteurs, il n'y a que peu de fœtus de 5 et de 6 mois; 

ceux de 7 mois y figurent pour un peu plus d’un quart et ceux de 8 mois, pour un peu 

plus d'un sixième, mais presque la moitié sont des fœtus venus à terme, et l'on croit 

même en avoir observé qui étaient âgés de plus de 9 mois. En réalité, le nombre des 

fœtus venus à terme doit étre encore plus grand, si l’on se rappelle qu'ils sont plus diffi- 

ciles et plus coûteux à conserver dans les musées que les fœtus moins avancés, et que, 

pour ce motif, on ne les trouve pas toujours dans les collections.. Les fœtus anencé- 

phaliens de 1—2 mois sont extrêmement rares. 

L’anencephalie, sous sa forme la plus simple, n’attaque que les os qui se forment 

entre des membranes, à savoir la partie verticale du frontal, les parietaux, l'écaille du 

temporal et la partie supérieure de l’ecaille de l'occipital; mais elle s'étend aussi à d'autres 

os du crane lorsque le cartilage primordial de lépine présente en même temps un vice de 

conformation, c’est-a-dire une fissure spinale. 

Anencéphalie simple. 

La rupture du cerveau et de ses membranes se fait en général a travers la fonta- 

nelle postérieure, et n'a lieu sur d'autres points que dans quelques cas rares de l’ence- 

phalocéle partielle. Parmi les cranes que j'ai examinés, je n'en ai trouvé qu'un seul 

(Musée Dupuytren à Paris) où la rupture s’est, je crois, produite à travers la fontanelle 

antérieure. Aussi longtemps que l'ouverture ne s’est pas agrandie, le crane peut conserver 

sa forme voûtée surtout dans sa partie antérieure, mais la partie verticale du frontal prend 

une position de plus en plus oblique, de sorte que le bord sourcilier est ramené en 

arrière et l'orbite se tourne davantage vers le haut. L'ouverture de la fontanelle postérieure 

devient ensuite plus grande et les os environnants sont absorbés. L’absorption se fait 

suivant une règle fixe et progresse d’arriere en avant et sur les côtés, mais à l'origine pas 

en arrière. La partie verticale du frontal est peu à peu absorbée à ce point qu'il ne reste 

que le bord sourcilier, tandis que la partie horizontale se maintient. L’absorption du pariétal 

devient de même si complète qu'il n’en reste plus qu'une mince esquille le long du bord 

supérieur de l’écaille du temporal. Celle-ci est bien arrêtée dans son développement et 

un peu plus basse qu'à l'ordinaire, mais son bord supérieur n’est guère en train d'être 

absorbé que lorsque le pariétal l’est tout entier. Par contre, la partie supérieure de lécaille 

de l’oceipital se maintient, son bord supérieur s’épaissit et devient comme recourbé, et 

elle peut même rester dans cet état après que l'absorption des pariétaux et du frontal a 

alleint son maximum; mais elle finit aussi par être absorbée et il ne reste de cette écaille 
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que la partie inférieure, qui ne s’ossifie pas entre des membranes, mais dans ce que j'ai 

appelé la partie occipito-mastoidienne du cartilage primordial du crâne. La membrane 

occipito-spinale demeure également intacte. Lorsque l’absorption a atteint sa limite extrême, 

on voit une ouverture triangulaire au fond de laquelle les os de la base du crane sont à 

nu; ces os ne sont pas absorbés, mais, ne rencontrant plus de résistance, se sont déplacés 

vers le haut. Les petites ailes sont saillantes de méme que le corps du sphénoide; elles 

forment deux anses au-dessous desquelles on voit le trou optique rétréci pour le nerf 

optique atrophié. A un plus haut degré de l’anencephalie, le rocher se couche un peu 

en travers, mais tous les changements qui surviennent dans cet os et dans l’occipital sont 

plus fortement marques dans la forme suivante. 

Anencéphalie avec fissure spinale. 

Cette forme est à peine moitié aussi fréquente que l’anencéphalie simple. Tandis 

que celle-ci est en général déterminée par un état pathologique, la forme qui nous occupe 

est due en même temps à une autre cause, à savoir un arrêt de développement dans are 

postérieur des vertèbres cervicales. Il est difficile de décider si ce vice de conformation 

provient d’un manque de cartilage, à l'origine, dans le squelette primordial de l’épine dor- 

sale, ou si, comme dans le cerveau, il doit être attribué à une hydropisie qui a empêché 

l'arc des vertèbres de se fermer en arrière. Il y a des cas où la sérosité s'étend sans 

interruption depuis le cerveau jusque dans la moelle épinière, la partie inférieure de l’écaille 

de l’oceipital, qui forme un are de vertèbre, faisant défaut conjointement avec les arcs 

des vertèbres cervicales. Mais il y en a d’autres où cette partie de loccipital s’est conservée 

et forme comme un mur de séparation entre l’état pathologique du crane et l'arrêt de 

développement de l’épine dorsale. Cette circonstance semble indiquer, dans quelques 

cas, une certaine indépendance dans l'affection dont les dits organes sont atteints; mais 

le plus vraisemblable, c'est que, en général, la formation incomplète du cartilage et 

l'hydrorachis surviennent en même temps, et que le point de départ de la sérosité est 

dans le cerveau. 
En examinant l’état des os qui s’ossifient entre des membranes, on trouve que 

cette forme de l’anencephalie ne diffère de la précédente en aucun point essentiel, mais 

j'ai constaté que l’anencéphalie y atteint presque toujours son plus haut degré de déve- 

loppement, et que l'absorption des os est très grande. Toute la partie verticale du frontal 

peut manquer ou n'être représentée que par les arcades sourcilières, et la partie horizontale 

de cet os est plus étroite d’arriére en avant qu'à l'ordinaire. Le pariétal est réduit à une 

mince esquille qui, par son extrémité antérieure, s'appuie contre l’apophyse orbitaire externe 

du frontal, et, par son extrémité postérieure, est soudée avec la portion ossifiée de la 

partie occipito-mastoidienne du cartilage primordial. L’écaille du temporal est basse et 

comprimée, et peut s'être abaissée de manière à tourner sa face externe vers le bas; la 

membrane du tympan peut devenir presque horizontale et être rejetée vers la ligne médiane 

du corps. La rotation du rocher tout entier, que j'ai signalée dans mon mémoire sur le 

cartilage primordial, ne semble pas avoir lieu dans l’anencéphalie. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem, Afd. I. 8. 51 
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Les os qui s’ossifient dans le cartilage primordial subissent au contraire de grands 

changements tant dans leur forme que dans leur position. Tandis que la partie supérieure 

de l’ecaille de l’oceipital, qui s’ossifie entre des membranes, manque toujours, on peut 

trouver des restes de la partie inferieure, qui s’ossifie dans la partie occipito-mastoidienne 

du cartilage primordial; lorsque la fissure spinale est plus prononcée, il y a aussi fissure de 

l’ecaille et les deux portions de son ossification sont poussées en dehors et se placent oblique- 

ment par rapport à l’axe longitudinal du corps. La soudure de l’écaille avec l’esquille à laquelle 

le pariétal est réduit, se maintient sans changement lorsque la position de l’écaille d’oblique 

devient successivement horizontale, de sorte que la face tournée auparavant vers le cerveau se 

tourne droit vers le haut, et la face postérieure, droit vers le bas. La fissure spinale est-elle 

encore plus étendue, les deux portions de l’écaille finissent par prendre une position tout 

à fait verticale, de sorte que la face primitivement antérieure et cérébrale est maintenant 

tournée en dehors, et la face primitivement tournée en arrière est maintenant tournée vers 

la ligne médiane du corps. Ce changement caractéristique par suite duquel les deux por- 

tions de l’écaille sont complètement renversées, est då surtout à la contraction des muscles 

de la nuque et du cou fixés à la face externe de l’os, et qui, en l’absence de la voûte du 

cerveau, n'ont aucune résistance à vaincre. De là provient l'aspect singulier des fœtus 

anencéphaliens; on dirait qu'ils n’ont pas de cou et que leur tête est descendue sur le dos, 

ce qui, en réalité, est aussi en partie le cas, l'oreille externe souvent déformée touchant 

l'épaule. L’esquille du pariétal a aussi été rejetée sur le côté du cou, où l’on ne devrait 

pas s'attendre à trouver cet os. Entre l'extrémité postérieure de la partie occipito-mastoi- 

dienne (partie inférieure de l'écaille de l’oceipital) et l'extrémité libre de l’arc postérieur 

ouvert de l’atlas, il peut se former une connexion cartilagineuse, qu'il ne faut pas con- 

fondre avec une autre connexion qui, dans l’état normal, se trouve quelquefois entre l’apo- 

physe jugulaire et l’apophyse transverse de l’atlas (Cruveilhier). 

La partie condyloidienne de l’oceipital est tirée de plus en plus en dehors et en 

bas par la partie occipito-mastoidienne, devient plus longue et plus étroite et prend une 

position d’abord oblique, puis presque transversale. L’ossification semi-lunaire, derrière 

la partie condyloïdienne, se porte en avant, et il en est de même de la partie pierreuse, 

qui se place tout à fait en travers en poussant devant elle la grande aile. Le trou acou- 

stique interne est tourné presque droit en haut et la fossa subarcuata déformée, en dehors. 

Le tubercule osseux que forment les canaux demi-circulaires inférieur et externe aprés 

s'être fait jour à travers le cartilage primordial est également poussé en dehors et en avant; 

les canaux se déforment et louie est détruite ainsi que la vue. Le corps du sphénoïde 

est comprimé, la lame verticale de la selle turcique se couche à plat en avant, les petites 

ailes forment deux anses et le trou optique est déprimé. Comme je l'ai déjà exposé dans 

mon mémoire sur le cartilage primordial, l'hypothèse que la partie basilaire de l’occipital 

est le corps double d’une vertèbre à deux arcs, analogue à l’atlas avec l’axis et son corps 

double, semble confirmée surtout chez les fœtus anencéphaliens avec fissure spinale. 
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Explication des Planches. 

Toutes les figures sont exécutées en grandeur 

naturelle d'après des foetus humains, les Fig. 1, 2, 3, 6, 

d'après des préparations du musée de Breslau, et les 

Fig. 4, 5, 7, 8, d'après des préparations des musées 

de Copenhague. Les quatre premières figures sont 

représentées en profil, les quatre dernières, vues d'en 

haut. J'ai préféré les dessiner en les éclairant d'en 

haut, au lieu, comme on le fait généralement, de les 

éclairer du côté gauche, ce mode d'éclairage me 

paraissant convenir moins bien aux objets de cette 

classe. 

Les lettres suivantes sont communes à toutes 

les figures: 

Frontal. 

Pariétal. 

Écaille du temporal. 
Écaille de l'occipital. 
Partie condyloidienne de l'occipital, avec l'ossifica- 

tion semi-lunaire du cartilage primordial du crane 

située derriere cette partie. 

Portion ossifiée de la partie occipito-mastoidienne 

du cartilage primordial. 

g Tubercule osseux qu'ont formé les canaux demi- 

circulaires inférieur et externe, après s'être fait 

jour à travers le cartilage primordial. 

Lame quadrilatère de la selle turcique. 

k Atlas. 

a &a es 

CA 

Planche I. 

Fig. 1. Fetus agé de 8 mois, avec une anencéphalie 

dans sa première phase. Le cerveau a commencé 

de s'entrouvrir à la fontanelle postérieure, qui 

est transformée en un orifice rond. Comme il 

n'est sorti qu'une petite portion du cerveau, le 

crane a conservé en partie sa forme voûtée, 

Fig. 

. 3. Foetus venu à terme. 

ig. 4. Fœtus venu à terme. 

2. Fœtus venu à terme, avec une fissure des 

vertèbres cervicales qui, d'après les vertèbres 

existantes, semble s'être prolongée assez bas; 

cependant la portion ossifiée de la partie occipito- 

mastoidienne du cartilage primordial (partie in- 

férieure de l'écaille de l'occipital) forme un mur 

de séparation entre l'anencéphalie du crane et la 

fissure de l'épine dorsale. Par suite de l'évacuation 

plus grande de la masse cérébrale par la fon- 

tanelle postérieure, le frontal et les pariétaux se 

sont couchés horizontalement en arrière et les 

arcades sourciliéres ont également été ramenées 

en arrière, tandis que le bord inférieur de l'or- 

bite a conservé sa position normale. Devant 

Vossification semi-lunaire de la partie condyloi- 

dienne se trouve un grand trou mastoidien. 

L'ouverture de la fon- 

tanelle postérieure s'est allongée en avant en une 

fente entre les pariétaux, jusqu'au bord posté- 

rieur de la partie verticale du frontal. Les parié- 

taux se sont en même temps portés sur les côtés, 

et ont de nouveau refoulé vers le bas l'écaille du 

temporal et notamment son extrémité postérieure 

avec la membrane du tympan. Le tubercule 

osseux que les canaux demi-circulaires inférieur 

et externe ont formé après s'être fait jour à 

travers le cartilage primordial, est fortement 

saillant. L'écaille de l’occipital s'est placée verti- 

calement et son bord supérieur s’est épaissi et 

recourbe. 

L’ouverture un peu 

asymétrique de la fontanelle postérieure s'est 

portee encore plus en avant que dans le cas 

précédent, de sorte que, outre les pariétaux, la 

portion posterieure de la partie verticale du fron- 

tal commence aussi à être absorbée. La partie 
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verticale du frontal s'est tellement couchée en 

arrière, qu'elle repose directement sur la lame 

criblée et la paroi supérieure de l'orbite, et la 

lame quadrilatère de la selle turcique se tient 

droite dans l'ouverture par laquelle le cerveau 

est sorti. L'écaille de l'occipital et celle du tem- 

poral se comportent comme dans le cas précé- 

dent. 

Planche II. 

. 5. Fetus venu à terme. L'ouverture par laquelle 

la masse cérébrale est sortie forme un triangle 

avec des angles et des côtés arrondis. L’angle 

antérieur est limité par les restes de la partie 

verticale, ici asymétrique, du frontal, à savoir les 

arcades sourcilières et l'apophyse orbitaire externe, | 

et ensuite par le pariétal, qui est fortement 

réduit; la base du triangle est formée par le 

bord épaissi et tiré en avant de la partie supé- 

rieure de l'écaille de l'occipital. L'écaille du tem- | 

poral est également poussée en dehors et réduite. 

Dans le triangle, on voit en avant la partie hori- 

zontale fortement absorbée du frontal et les pe- 

tites ailes tronquées, auxquelles manquent les 

apophyses ensiformes parce qu'elles n'ont rien 

ou s’appuyer; derriére les petites ailes se trouve 

la selle turcique avec une lame quadrilatére ter- 

minée en pointe; en dehors apparaissent le rocher 

déformé et la grande aile, qui est placée un peu 

en travers. Les orbites sont tournées fortement 

vers le haut. 

des vertébres cervicales (nombre incertain). Les 

arcades sourciliéres sont encore plus fortement 

absorbées que dans la préparation précédente, et 

il en est de même du pariétal, qui même manque 

complètement à droite. La partie supérieure de 

l'écaille de l'occipital est absorbée; la partie in- 

férieure, qui s’ossifie dans la partie occipito-ma- 

stoidienne du cartilage primordial, se présente 

avec un bord libre épaissi et replié; quant à la 

partie moyenne, elle manque, de même que celle 

d'un arc de vertèbre qui n'est pas fermé en ar- 

rière. Cette partie est placée obliquement par 

rapport au grand axe du corps. Les petites ailes 

sont déformées et c'est encore à un plus haut 

degré le cas avec les rochers asymétriques. 

g. 7. Fœtus venu à terme, avec une fissure spinale 

des quatre vertèbres cervicales supérieures, et une 

ig. 6. Foetus venu à terme, avec une fissure spinale | 
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connexion cartilagineuse entre l’extrémité libre de 

l’are postérieur ouvert de l'atlas et le bord de la 

portion ossifiée de la partie occipito-mastoidienne 

du cartilage primordial. En dedans de l'atlas, on 

voit l'axis. Les arcades sourcilières sont moins 

fortement absorbées que dans la preparation pré- 

cédente. Le pariétal forme une esquille étroite 

qui, en avant, s'appuie contre l’apophyse orbitaire 

externe, et, en arriére, passe directement dans la 

partie oceipito-mastoidienne ossifiée. Cette partie 

a été portée en dehors et en avant, et est unie 

par un cartilage avec l'ossification semi-lunaire 

de la partie condyloïdienne de l'occipital; sa face 

intérieure ou antérieure, qui autrement regarde 

la cavité du crâne, est tournée en dehors et en 

haut; en dedans, on voit le trou condyloidien 

antérieur. L'extrémité postérieure de la partie 

condyloidienne s'est abaissée; son ossification 

semi-lunaire, qui d'ailleurs est située derrière le 

condyle et au-dessus de ce dernier, a été portée 

en avant, et la face intérieure, qui autrement 

regarde le cerveau, est tournée en haut et en 

dehors. L'écaille du temporal est tellement de- 

scendue qu'elle n'est pas visible lorsqu'on regarde 

le crane d'en haut, et voilà pourquoi on ne l'a 

pas représentée; par contre, l'arcade zygomatique 

est visible. Les petites ailes forment en avant 

deux anses, au-dessous desquelles on voit le 

trou optique rétréci; derrière les ailes se trouve 

la selle turcique, qui est séparée de la partie 

basilaire par un large cartilage. La face posté- 

rieure de cette partie est divisée par un angle 

obtus en deux surfaces, dont l'une, supérieure, 

triangulaire, et l'autre, inférieure, trapézoïdale. 

Le trou auditif interne est presque tourné en 

haut; toute la partie pierreuse est très déformée ; 

on ne peut distinguer les divers canaux demi- 

circulaires, et l'ossification des canaux demi-cireu- 

laires inférieur et externe ne s'est pas fait jour à 

travers la partie occipito-mastoidienne du carti- 

lage primordial, mais toute la partie pierreuse 

a été poussée en dehors par la pression venant 

de derriére, a pris une position transversale et 

repoussé la grande aile en avant. 

g. 8. Fœtus agé de 8 mois, avec une fissure spi- 

nale des quatre vertèbres cervicales supérieures 

et une connexion cartilagineuse entre l'atlas et 

le bord intérieur de la portion ossifiée de la partie 

occipito-mastoidienne du cartilage primordial. Les 

arcades sourcilières forment au milieu une crête 

aiguë. Tout le pariétal est réduit à une esquille 



très mince, qui, en avant, s'appuie contre l'apo- 

physe orbitaire externe, et, en arrière, passe 

directement dans la partie occipito-mastoidienne 

ossifiée, et s'est abaissée de manière à se trouver 

au niveau des vertèbres verticales supérieures. 

La portion ossifiée de la partie occipito-mastoi- 

dienne du cartilage primordial est fortement ab- 

sorbée, tant au point de vue de l’étendue que de 

l'épaisseur; elle est toute renversée, de sorte que 

la face intérieure ou antérieure, qui regardait 

auparavant le cerveau, est tournée en dehors et 

en arrière, en même temps qu'elle s'est portée 

en avant et abaissee sur le côté du cou, de 

manière qu'elle se trouve au-dessous de la 

partie condyloidienne de l'occipital. Cette partie 

a été poussée en dehors et arrêtée dans son 

| 
| 
| 

395 

développement en largeur par la partie pier- 

reuse placée devant; le trou condyloidien an- 

terieur est tourné obliquement en haut. L'écaille 

du temporal est non seulement fortement réduite 

en étendue, mais s'est en même temps tellement 

abaissée que sa face extérieure est tournée en 

bas et en avant; aussi cette partie, de méme que 

l'arcade zygomatique, n'est-elle pas visible sur la 

figure. Le trou auditif interne est tourne droit 

en haut; la partie pierreuse très déformée n'est 

pas seulement placée en travers, mais sa partie 

extérieure aplatie s'est portée en avant en pous- 

sant devant elle la grande aile. Les petites ailes, 

la selle tureique et la partie basilaire se com- 

portent à peu près comme dans la préparation 

précédente. 





Vid. Selsk. Sk. OR. L,8 . A. Hannover , Anencephatia Tab. I 
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I. 

Cobra er en Misdannelse, som ikke med Ret forer dette Navn. Benævnelsen forudsætter, 

at Oiet er enkelt, men der gives Tilfælde af Cyclopia, hvor der er to fuldstændige Oieæbler, 

hvert i sin Oienhule, og dernæst vedrører Misdannelsen ikke udelukkende Oiet. Imidlertid 

har Benævnelsen faaet Aartusinders Hævd, fordi Misdannelsen er mest fremtrædende i Qiet 

og lettest tilgjengelig for lagttagelse her. Ved noiere Undersogelse finder man derimod, 

at den altid i større eller ringere Grad foruden Qiet tillige omfatter Pars ethmoidea 

og en Del af Pars sphenoidea af Kraniets Primordialbrusk samt de i disse Bruskpartier 

dannede Ben; der er fremdeles Misdannelse i Hjernen med dertil sig knyttende Mangel eller 

Misdannelse af Nervus opticus og olfactorius samt i den overste Del af Svelget. Af de 

nævnte fire Misdannelser beroe de to førstnævnte, i Øiet og i Primordialbrusken, paa en 

Mangel, Defectus (arrét de formation), men de to sidstnævnte, i Hjernen og i Svælget, maae 

opfattes som en Standsningsdannelse (arrét de développement). Misdannelser, der samtidigt 

forefindes i Hjerneskallens ovrige i Primordialbrusken ikke forbenede Dele, deriblandt for- 

trinsvis Oienhulens, ere sekundaire og skulle foreløbigt holdes udenfor Betragtningen; 

det Samme skal ogsaa skee med mere tilfældige eller med Cyclopien ikke i absolut For- 

bindelse staaende Misdannelser. Vi ville nu undersøge, hvorvidt Begrebet Cyclopia kan 

konstrueres paa Grundlag af de fire nævnte Misdannelser, og ville gjøre Begyndelsen med 

Øieæblet. Ligesom i mine tidligere Afhandlinger om Primordialbrusken og om Anencephalia 

skal jeg ogsaa her kun behandle Forholdet hos Mennesket. 

Som bekjendt angav Huschke'), støttende sig til sine Undersøgelser af det udrugede 

Honseæg, at det første Anlæg til Oiet viser sig som en uparret Grube mellem den forreste 

Del af Primitivfolderne; paa Udrugningens anden Dag forandres Gruben til en Blere, og 

forst nu danner der sig en Udbugtning til hver Side som Antydning af, at der er anlagt to 

1) E. Huschke, über die erste Entwickelung des Auges und die damit zusammenhängende Cyclopie; 

Meckel, Archiy fur Anatomie und Physiologie 1832, 6, Pag. 2 sqq., Tab. 1. 
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Oine. Men saa godt som alle Embryologer ere enige om, at Anlæget til Oinene strax fra 

Begyndelsen af er doppelt. Dette er ogsaa det Resultat, hvortil Dareste!) er kommen. 

Han fandt hos Kyllingen, at Primitivfolderne efterhaanden hæve sig i Veiret og derpaa for- 

enes i Legemets Midtlinie. Foreningen skeer tidligst i det dannede Rors forreste Del, der 

samtidigt udvides betydeligt og danner en fortil aaben Blere, som dog ikke rager frem 

foran den af Pharynx dannede Blindsek. Fra Blerens Siderande opstaae dernest to smaa 

Forlengelser, som efterhaanden tiltage i Storrelse, strekke sig frem foran hin Blindsek og 

forenes i Legemets Midtlinie, hvorved Blerens Aabning lukkes. Noget senere udvides 

Blæren paatvers, faaer den af Mange fremstillede Form af en Hammer, og i dens Sidedele 

dannes de primitive Øienblærer derved, at der opstaaer to mod hinanden konvexe Linier, 

som blive til Skillevægge mellem Oienblærerne og den øvrige Hjernecelle. Der er derfor 

strax fra Begyndelsen af to Øienblærer, frembragte ved Folder fra den første Hjernebleres 

Vægge. Huschke har afbildet dette paa sin Figur 3, og Dareste giver en dermed fuld- 

stændigt stemmende Afbildning Pag. 234, Fig. 4; men Huschke mener, at Skilleveggen, 

som danner den bageste Del af hver Sides Udbugtning, fra Begyndelsen af kun har en 

enkelt Aabning, hvormed den uparrede, forrest liggende Oienblære kommunicerer med den 

øvrige Hjerneblere; først senere bliver den enkelte i Midtlinien værende Aabning til to 

Sideaabninger, idet Hjernebleren samtidigt forlenger sig ind imellem og foran begge Ud- 

bugtninger og deres Skillevegge, saa at det faaer Udseende af, at Oiet er en Sideudkræng- 

ning af Hjernebleren, medens det enkelte Øie efter hans Mening i Virkeligheden har ligget 

foran Hjernebleren. Idet Huschke nu gaaer ud fra en standset Udvikling, opstaaer efter 

hans Anskuelse den fuldstændigste Cyclopia i Qiets tidligste Periode, medens det sig efter- 

haanden delende cyclopiske Øie bliver en Standsning fra Oiets senere Periode. Som Yder- 

lighed optræder derfor paa den ene Side Anophthalmia cyclopica med een Orbita uden Øie, 

paa den anden Side to Oine i to Orbite, men som paa Grund af en manglende Skillevæg 

ligge nermere hinanden end normalt. Mellem disse to Yderligheder bevege alle de Former 

sig, som karakterisere Cyclopiens Foranderlighed i Henseende til Fordopling af Oienlaag, 

Cornea, Iris, Orbitas Form og Storrelse osv. En Cyclopia perfecta med udpreget Enkelthed 

i hver eneste Del horer dog til de sjeldneste Former. 

Vi see saaledes, at Huschke anseer Cyclopia for en Standsningsdannelse, og 

besynderligt nok kommer Dareste til samme Resultat, men ad en anden Vei eller rettere af 

en anden Grund. Han har gjort et stort Antal Jagltagelser paa Misfostre af Kyllingen, som 

han frembragte ved Kunst. Han fandt, at ved normal Udvikling skal den forreste Del af 

den første Hjerneblere træde mellem de to Oienblærer og holde dem fra hinanden, men 

1) C. Dareste, recherches sur la production artificielle des monstruosités ou essais de tératologie 

expérimentale 1877, Pag. 230—242, Tab. 9. 
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naar den standses i sin Udvikling derved, at Primitivfolderne lukke sig for tidligt, forene 

de Dele, som ere bestemte til at blive Oienblerer, sig i Legemets Midtlinie noget foran 

Svelgets Blindsek. Den forste Hjerneblere er paa Grund af Standsningen meget mindre 

end ellers og ender fortil med en lille Grube, som bliver Udgangspunktet for et enkelt Qie. 

Gruben er rund eller transversalt bred og derefter retter det cyclopiske @ies Form sig, saa 

at det snart er rundt, snart mere eller mindre bredt eller fordoplet, hvorved der endog kan 

dannes to Oine, hvert i sin Orbita, men liggende nærmere hinanden end normalt. Dareste 

mener endog, at Huschke har iagttaget et Tilfælde af denne Art og anseet en saadan Grube 

for at være Begyndelsen til et normalt Øie, medens det i Virkeligheden var en teratologisk 

Form; dog kan man ikke vere enig med ham i en saadan Tydning af Huschkes lagttagelse, 

som sikkert er gjort paa mere end et Exemplar. 

Det forekommer mig imidlertid, at den Omstendighed, at Primitivfolderne lukke sig 

for tidligt, ikke kan indvirke paa Oienblærerne, naar virkelig Materialet til deres Dannelse er 

tilstede; og er dette tilstede, har man al Grund til at antage, at hver enkelt Oienblære vil 

udvikle sig i sin Retning uden Hensyn til, om den forreste Hjerneblere trænger sig ind 

imellem dem og holder dem fra hinanden eller ei. Dette viser sig ogsaa i de Tilfælde, 

hvor der er dannet to fuldstændige Oine, hvert i sin Orbila, men som ligge tet op til hin- 

anden med manglende Skillevæg; thi disse Tilfælde, som strengt taget ikke fortjene Navnet 

Cyclopia, ere forresten udmærkede ved de samme Kjendetegn som Cyclopdannelser med eet 

Øie, navnlig er der, som vi ville finde, Defectus i Pars sphenoidea og ethmoidea af Kraniets 

Primordialbrusk. Man kan overhovedet ikke tale om en Sammensmeltning af Øinene som 

værende en aktiv Proces mellem Dele, der allerede ere dannede. Sammensmeltningen er 

kun en passiv Tilstand, i hvilken der fra Begyndelsen af har manglet Dannelsesmateriale i 

de Sider af Øienblærerne, som vende mod hinanden; men man er kun altfor tilboielig til 

at konstruere Billedet saaledes, som om Qinene allerede havde naaet en vis Grad af Ud- 

vikling, og at forestille sig en symmetrisk Sammensmeltning af de to Øines Sclerotica, 

Chorioidea osv. eller efter Huschkes Anskuelse at tænke sig en i forskjellige Stadier standset 

Deling af et oprindeligt enkelt Øie. Da der nu fra Begyndelsen af er anlagt to Øine, kan 

et enkelt cyclopisk Øie ikke blive en Standsningsdannelse, og da der heller ikke kan tænkes 

en Sammensmeltning, bliver der kun tilbage at antage en Defectus af Dannelsesmateriale i 

Analogie med den Defectus, som ret strax skal eftervises i den forreste Del af Kraniets 

Primordialbrusk; jo større Defectus der er af det Dannelsesmateriale, som skulde findes i 

Legemets Midtlinie og den nærmest tilgrændsende Del, desto større vil ogsaa den tilsyne- 

ladende Sammensmeltning blive; en fuldstændig Defectus vil foranledige en fuldstændig 

Mangel af Øie, eller Øiets Plads vil i det højeste være antydet ved en formløs, undertiden 

ved Pigmentdannelse kjendelig Masse i en meget lille Orbita. Det strider ogsaa mod Be- 

grebet Standsningsdannelse at benævne Øinenes sammensmeltede Tilstand saaledes; thi en 
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Standsningsdannelse forudsætter, at man i Delens forhaanden værende Tilstand kan efter- 

vise den oprindelige Form, som Delen havde, da Standsningen begyndte; men dette vil man 

ikke vere istand til for Qiets Vedkommende. Antager man en Standsningsdannelse, maa 

man vende tilbage til Huschkes Antagelse, at Anleget til Oiet fra først af er enkelt; men 

han havde rigtignok efter sin Anskuelse al Ret til at kalde det cyclopiske Øie en Stands- 

ningsdannelse. 

Vi gaae nu over til Betragtning af Primordialbruskens Forhold i Cyclopia, et For- 

hold, som man ikke har skjenket tilborlig Opmærksomhed, og som Dareste heller ikke 

omtaler, muligen fordi han fortrinsvis har beskjæftiget sig med meget unge Fostre. Kraniets 

Brusk lider aabenbart af en Defectus i Legemets Midtlinie og den nærmest tilstødende Del, 

og her kan der ikke blive Tale om en lignende Aarsag til Mangelen som den, der blev 

anført om Oinene !). 

Vi skulle senere noiere beskrive Udstrækningen af den Mangel, som ved Cyclopia 

findes i Kraniets Primordialbrusk og de deri dannede Ben. Her vere det kun i Alminde- 

lighed anfort, at Mangelen indskrenker sig til den forreste Del af Bruskens Midtparti i og 

ved Siden af Legemets Midtlinie. Af Pars sphenoidea mangler den forreste Veg af Corpus 

med Rostrum; fremdeles er Planum mellem Ale parve mangelfuldt. Af Pars ethmoidea 

mangler Pars perpendicularis, Pars papyracea og alle Conchæ, derunder ogsaa indbefattet 

Concha infima, eller der er i det hoieste kun meget svage Rudimenter tilstede; Primordial- 

bruskens Pars nasalis findes kun, naar der er en Snabel, og Pars cribrosa mangler enten fuld- 

stendigt eller er meget rudimentair. Som man vil see, er det Primordialbruskens præchor- 

dale Del, hvorigjennem Chorda dorsalis ikke strekker sig, som mangler eller er ufuldkommen, 

fordi der fra Begyndelsen af har veret Mangel paa Dannelsesmateriale. Der er her en 

Defectus, og der kan ikke vere Tale om nogen Standsningsdannelse. At Næsegangen, naar 

der findes en Snabel, ender blindt, kan vel betragtes som en Standsningsdannelse, forsaavidt 

den danner sig som en blind Indkrængning udenfra, men dette angaaer ikke Næsebrusken 

som saadan. 

Ligesom Midtpartiet af Primordialbruskens prechordale Del har manglet Dannel- 

sesmateriale, saaledes er det Samme Tilfældet med det Midtparti, der findes mellem begge 

Orbite, og som bestaaer af Ben, der dannes mellem Membraner uden foregaaende Brusk- 

dannelse. Den Mangel, som forekommer i disse Ben, kan betragtes som sekundair eller 

1) Jeg har i nærværende Afhandling lagt den Inddeling og Betragtningsmaade af Primordialbrusken til- 

grund, som jeg har benyttet i min Afhandling: Primordialbrusken og dens Forbening i det menne- 

skelige Kranium for Fodselen (det kgl. danske Vidensk. Selsk. Skrifter, 5 Række, naturvid. og math. 

Afdeling 1880, 11, Pag. 349—528, med to kobberstukne Tavler). Oversat paa Fransk af Forfatteren 

under Titelen: Le cartilage primordial et son ossification dans le crane humain avant la naissance 

1881. 
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som frembragt ved Manglerne i Primordialbrusken, der skulde afgive Stottepunktet eller tjene 

som Stobeform for de mellem Membraner dannede Ben. Vi finde saaledes, at Skilleveggen 

mellem begge Orbitz, de to Laminæ papyraceæ, mangle, i Regelen endog fuldstændigt 

navnlig bagtil, sely hvor der er to veldannede Qine, hvert i sin Orbita, medens Ossa laery- 

malia kunne forekomme, men ere rudimentaire eller forskudte fra deres normale Plads. 

Ogsaa de øvrige Ben, der bidrage til Orbitas Dannelse, ere mangelfulde i den Del, som ligger 

nermest Legemets Midtlinie saavel oventil (Os frontale) som nedentil (Ossa maxillaria supe- 

riora), hvorimod Orbitas udvendige Veg i det hele er normal, naar man fraregner den For- 

skydning, som finder Sted paa Grund af det manglende Midtparti. Uagtet Dannelsen af 

disse i Membraner opstaaende Ben er uafhengig af Primordialbrusken, tyder dog den netop 

i Hovedets Midtparti forekommende Mangel paa, at en og samme Aarsag har gjort sig gjæl- 

dende for deres Vedkommende som for Primordialbruskens. Vi komme som sagt senere 

til nøjere at omtale, til hvilke Ben Forandringerne udstrække sig. 

At Hjernen hos cyclopiske Fostre fremtræder med Tegn paa Standsningsdannelse, 

og som ikke beroer paa nogen Sammensmeltning, vil det ikke vere vanskeligt at eftervise. 

Hjerne og Rygmary danne fra forst af et Ror af Epiblastens medullaire Folder, der forenes 

i Legemets Midtlinie, hvorpaa Roret udvides først til to, dernæst til tre bag hverandre lig- 

gende Blerer, som tilsidst repræsentere den store Hjernes Ventriculi laterales med Corpus 

striatum og Bulbus olfactorius, Thalamus og Ventriculus tertius med Infundibulum (Pros- 

encephalon og Thalamencephalon), Corpora quadrigemina, Crura cerebri og Aqueductus 

Sylvii (Mesencephalon), Cerebellum med Pons Varoli og den forreste Del af Ventriculus 

quartus (Epencephalon) og Medulla oblongata med den øvrige Del af Ventriculus quartus 

(Metencephalon). Medens den store Hjerne i Begyndelsen kun indeholder en enkelt Hulhed, 

dannes der efterhaanden to Hemisphærer, adskilte ved den sig dannende Falx cerebri; de 

to Siders Corpora striata og Thalami isoleres; Corpus callosum og Fornix dannes senere. 

Den store Hjernes Hulheder repræsenteres i Begyndelsen kun af Ventriculus tertius, og det 

er denne Enkelthed, som opretholdes i Hjernen hos det yoxne cyclopiske Foster, fordi man 

treffer en storre eller mindre Mangel paa Adskillelse mellem de to Siders Ventriculi late- 

rales, idet Fissura magna og Falx cerebri fuldstændigt kunne mangle, og den store Hjernes 

forreste Del kun danner en enkelt Lap, paa hvilken Vindingerne kunne vere helt udslettede. 

Bulbi olfactorii, Corpus callosum og Fornix mangle; ogsaa Corpora striata kunne mangle. 

Chiasma opticum ligger forholdsvis lengere fortil end ellers, fordi de forreste Hjernelapper 

ere mindre stærkt udviklede eller strække sig mindre langt fortil for at dække det’). 

Chiasma er forresten ufuldstendigt og kan endog ganske mangle; sedvanligt er der kun 

1) Cfr. L. Loewe, Beitrage zur Anatomie und zur Entwickelungsgeschichte des Nervensystems der 

Saugethiere und des Menschen 1880, Fortalen. 
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een N. opticus, selv om der er to adskilte Oine. Standsningsdannelsen bliver især tydelig, 

naar der, hvad undertiden men ikke altid er Tilfældet, samtidigt findes Hydrocephalus. 

Man har endog anseet Hydrocephalus for Aarsag til Cyclopia, men med Uret; thi den kan 

vel udspile den primitive enkelte Hjernehulhed og fortynde dens Vegge, men dette finder 

da Sted paa et senere Stadium, efterat Mangelen i Primordialbrusken allerede har gjort sin 

Indflydelse gjældende. Medens Cerebellum sædvanligt er normalt, række de bageste Hjerne- 

lapper ofte mindre langt bagtil end ellers, saa at Thalami og Corpora quadrigemina ikke 

ere fuldstændigt dækkede. Disse Antydninger af Standsningsdannelsen i de cyclopiske | 

Fostres Hjerne maae vere tilstrækkelige, da det ligger udenfor min Opgave at beskrive dens 

Bygning noiere. 

Standsningsdannelsen i Svelget giver sig tilkjende derved, at Svælget hos cyclopiske 

Fostre altid opad ender kuppelformigt og blindt i Regionen under den senere Sella turcica 

og den deri hvilende Glandula pituitaria. Inde i Kuppelen er Velum palatinum som sæd- 

vanligt heftet til den bageste Rand af Pars horizontalis ossis palatini og strækker sig derfra 

hen paa Siderne af Svælget, forsynet med en Uvula. Den kuppelformige Ende hidrører 

derfra, at Tarmkanalen i den tidligste Tid ender blindt opad, idet der forst i et senere 

Stadium kommer Kommunikation mellem den og de udenfra indtrengende Neseaabninger 

og Mundaabningen. Men hos cyclopiske Fostre ender Snabelens Næseaabning blindt, og 

da der ikke har veret nogen Nesegang, har der heller ikke nogensinde veret nogen Kom- 

munikation mellem den og Mundhulen eller Svælget. Der er hverken Choanne anteriores 

eller posteriores eller nogen Nesegang, fordi Primordialbruskens Pars ethmoidea altid har 

veret mangelfuld, og Tarmkanalen har opad vedblevet at ende blindt under det cyclopiske 

Fosters hele Opvæxt. Det cyclopiske Foster kan derfor kun aande gjennem Munden og 

ikke gjennem Næsen. Med Hensyn til Mundaabningen, der ligeledes danner sig ved Ind- 

krængning udenfra eller rettere ved de omgivende Deles Fremvæxt og den derpaa folgende 

Forening med Svælget, maa det bemærkes, at man kan eftervise en foetal Tilstand i saa- 

danne Tilfælde, hvor Munden er mindre, end den skulde vere, og Læberne meget tynde; 

dog findes dette ikke altid, og jeg har derfor ikke villet opføre Mundens Forhold som et 

af Attributerne paa Standsningsdannelse, hvorimod Svælgets kuppelformige Ende er konstant 

og selv findes, hvor der er to Øine i to Orbitæ men med manglende Skillevæg. Dareste 

omtaler, at Munden hos smaa Fostre har en trekantet Form, med Spidsen opad, paa Grund 

af manglende Ossa intermaxillaria; denne Form har jeg dog ikke iagttaget hos udvoxne 

Fostre. 

Der er tvende Dannelser, som maae sættes i Forbindelse med Svælgets kuppelfor- 

mige Ende og Mangelen af Choannæ. Den ene Dannelse, som forresten oftere er iagttaget 

og afbildet og senere skal beskrives noiere i Forening med Ossa palatina, bestaaer deri, at 

der konstant hos cyclopiske Fostre fra Pars horizontalis ossis palatini stiger en Benplade 



39 405 

lodret eller noget skraat i Veiret og støder til den nederste Flade af Corpus ossis sphe- 

noidei. Pladen lukker tilsyneladende for Choanne posteriores, men som ikke existere. 

— Den anden Dannelse er en Leyning fra den Tid, da der var en Forbindelse mellem 

Hjernen og Mundhulen. Rathke!) er den, som først har viist, at der fra Mundhulen danner 

sig en Udbugtning under den bageste Del af Infundibulum, som stiger opad og noget bagtil, 

dannende hos Snogen, Firben og Honen et kort blindt Ror med en forholdsvis temmelig 

vid Indgang. Rørets øverste Del hviler mod den uparrede Fortsættelse af Chordas Skede, 

synes sammenvoxet med den og berører den stumpe Ende af Hjernens Infundibulum. 

Efterhaanden afsnores Roret fra Mundhulen, bliver til en Blere med temmelig tykke Vegge 

og tilhører nu Hjernehulheden som den forreste Del af Glandula pituitaria. Kölliker?) har 

hos Faaret afbildet Levninger af Gangen fra Svelget til Glandula pituitaria, gaaende gjennem 

den bruskede Basis cranii og den blode Pharynxveg. Som en tydelig Levning af denne 

Gang, som jeg vil give Navn af Canalis Rathkii, har jeg paa Bunden af Sella turcica 

hos cyclopiske Fostre fundet en rund, blindt endende Aabning af Udseende som et stort 

Foramen nutritium; Aabningen har sin Plads enten midt i Bunden eller hyppigst lige foran 

Lamina perpendicularis selle turcice, og jeg har truffet denne Aabning nesten konstant 

hos alle de cyclopiske Fostre, jeg har undersøgt. Intetsteds har jeg dog seet Levningen 

af Kanalen tydeligere end hos et cyclopisk Doppelfoster (Tab. 1, Fig. 3 og 4). De tvende 

Hoveder vare forenede midtveis ved de sammenvoxede Selle turcice, som dannede 

en rektanguler flad og tyk Benplade. Begge Hoveder vare cyclopiske og tillige anence- 

phale. Omtrent midtveis i den rektangulære Benplade fandtes saavel paa dens øverste som 

paa dens nederste Flade en tragtformig Fordybning, udvendigt omtrent af 1"" Gjennemsnit. 

Tragtenes Bunde kommunicerede indbyrdes ved en Aabning, hvorigjennem man kunde see 

Dagslyset og indbringe en middeltyk Synaal. Medens jeg var beskjeftiget med det normale 

Kraniums Primordialbrusk, havde jeg Opmerksomheden specielt henvendt paa denne Dan- 

nelse, men fandt den i omtrent 30 Tilfælde kun en eneste Gang’). Det var hos et 31/2 

Maaned gammelt normalt Foster, hos hvilket der i Legemets Midtlinie helt fortil ind under 

Processus clinoidei medii var et Hul som et fint Knappenaalstik; hos de cyclopiske Fostre 

fandtes Aabningen derimod bagtil ind under Lamina perpendicularis sellæ turcice og var stor og 

tydelig. Aabningen gik helt igjennem Corpus ossis sphenoidei og viste sig atter paa dets nederste 

Flade strax bag Rostrum. Da Aabningens Rande vare indadbøiede saavel paa den øverste som paa 

*) H. Rathke, über die Entstehung der Glandula pituitaria; Müllers Archiv für Anatomie und Physio- 

logie 1838, Pag. 482. 

*) A. Kölliker, Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höheren Thiere 1879, Pag. 527—529, 

Fig. 326 c c. Cfr. ogsaa de sammesteds citerede Arbeider af Mihalkovies og W. Müller. 

3) A. Hannover, Primordialbrusken 1880, Pag. 399. Le cartilage primordial 1881, Pag. 30. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6 Rekke, naturvidensk. og mathem. Afd. J, 9. 53 
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den nederste Flade af Corpus, kan jeg ikke antage, at Aabningen var frembragt tilfeldigt ved 

et Naalestik under Preparationen. Naar vi nu anerkjende Svælgets kuppelformige blinde 

Ende som Standsningsdannelse, troer jeg ogsaa at vere berettiget til at ansee Aabningen i 

Sella turcica for en Dannelse af samme Natur og til at antage, at der maa vere en felleds 

Aarsag til to Dannelser, der findes i en og samme Region. 

Jeg troer saaledes i det Foregaaende at have beviist, at der hos cyclopiske menne- 

skelige Fostre forekommer fire konstante Misdannelser, hvoraf de to i Øiet og i Primordial- 

brusken beroe paa en Defectus, de to andre i Hjernen og i Svelget ere Standsningsdannelser. 

Der reiser sig her det Spørgsmaal, om den nævnte Defectus eller Standsningsdannelsen er 

den nærmeste Aarsag eller det egenligt Bestemmende for Cyclopien. Anlæget til Oinene 

og til Chorda dorsalis, hvilken sidste maa anses for den umiddelbare Forlober og Grund- 

laget for den sig omkring den dannende Primordialbrusk, skeer i den allertidligste Tid, hos 

Honen ved Enden af den forste og Begyndelsen af den anden Dags Udrugning, hos Kaninen 

og rimeligvis ogsaa hos Mennesket ved Enden af den forste Uge og Begyndelsen af den 

anden. Der kan ikke vere nogen Tvivl om, at Defectus er tilstede til samme Vid som den 

øvrige Dannelse, og at den strax fra Begyndelsen af kan gjøre sin Indflydelse gjældende 

paa den paafolgende Vext. De forskjellige Afdelinger af Hjernen ere vel antydede paa 

samme Tid eller lidt senere, men i hvert Tilfælde indtræder den tydelige Adskillelse mellem 

den første Hjerneblære (Prosencephalon og Thalamencephalon) og den anden Hjerneblere 

(Mesencephalon) i et sildigere Stadium. Ogsaa Svelget dannes senere, og Forbindelsen 

mellem Mundhulen og den forreste Del af Tarmroret tilveiebringes hos Honen forst ved den 

fjerde Dags Ende. Uagtet det er sandsynligt, at der finder en gjensidig Paavirkning Sted i 

de Organer, hvori der er en Defectus, og dem, hvor der viser sig en Standsningsdannelse, 

saa at den ene belinger eller har Indflydelse paa den anden, synes det dog, som om en 

Defectus er forud i Tiden, og at en Defectus derfor maa ansees for det afgjorende Moment 

for hele Misdannelsen. Dette Moment maa soges dels i den forste Hjerneblere, hvori 

de primitive Oienblærer dannes, dels i den forreste prechordale Del af Kraniets Primordial - 

brusk eller rettere sagt det Sted, hvor Brusken senere vil danne sig; thi Forbruskningen 

af de permanente Hvirvler og deres Buer kan hos Hønen først eftervises den fjerde Dag, 

hos Kaninen den Ilte eller 12te Dag og hos Mennesket sandsynligvis den fjerde og femte 

Uge; Forbruskningen er fuldendt i den sjette og syvende Uge, hvorpaa Ossificationen strax 

efter tager sin Begyndelse. Da Kraniets Primordialbrusk uden al Tvivl spiller en mere ind- 

fiydelsesrig Rolle i hele Kraniets Udvikling end Oiet, og da der findes Tilfælde af Cyclopia 

med to fuldstændige, i og for sig ikke mangelfulde Øieæbler, medens Mangelen i den forreste 

Del af Kraniets Primordialbrusk er konstant, synes der at vere al Grund til at soge den 

egenlige Oprindelse til Cyclopia i en Defectus i den forreste Del af Kraniets Primordial- 

brusk og ikke i nogen Standsningsdannelse. 
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Naar vi endelig ville undersøge, i hvilke af Kimhindens Lag de nævnte Defectus 

maae søges, da maae vi erindre, at Øiet henter sit Materiale fra tre forskjellige Kilder: 

fra Thalamencephalon, som har sin Oprindelse fra den medullære Epiblast, og 

hvorfra Retina og N. opticus opstaae; dernest fra den cuticulere Epiblast, der afgiver 

Materiale til Lindsen og Conjunctivas Epithelium; endelig fra indskudte mesoblastiske Ele- 

menter til Dannelsen af Cornea, Sclerotica, Chorioidea, Iris og Qiets øvrige Indre. Chorda 

dorsalis danner sig lige under Medullarroret, rimeligvis kun i Mesoblasten, og omkring den 

danner Primordialbrusken sig, saavel Rygradens som Hovedets. Hjernen har sin Oprindelse 

i Epiblasten; det Samme er Tilfældet med det fra Mundhulen kommende Diverticulum opad 

i Svelget. Vi see saaledes, at den felleds Kilde er at soge i Kimskivens forreste Ende, og 

at det er Epiblasten og Mesoblasten og af sidstnævnte maaskee fortrinsvis dens parietale 

Blad, som maae tages i Betragtning ved Bedommelsen af Misdannelsens Kilde. Dareste har 

fundet, at Hovedets Boininger meget ofte forsinkes hos cyclopiske Fostre, og at Hovedet i 

saadanne Tilfælde næsten altid bøjer sig mod Kroppen, snart tilhoire snart tilvenstre, og 

støder mod den forreste Folde af Amnios, hvor denne boier sig om for at danne Capu- 

chon céphalique; dog har han ikke kunnet overbevise sig om, at Standsningsdannelsen i 

denne Del af Amnios i alle Tilfælde skulde være Udgangspunktet for Cyclopien paa Grund 

af det Tryk, den skulde kunne udøve paa den forreste Del af Hovedet. Det vilde da blive 

den samme Aarsag, som han har anført ved Dannelsen af Anencephalia'). Ogsaa Kundrat?) 

anseer denne Aarsag for den sandsynligste ved Dannelsen af den af ham saaledes kaldte 

Arhinencephalie, men mener dog, at Virkningen yttrer sig paa et senere Tidspunkt end i 

Cyclopien. At Ansamling af Vand i Hjernehulheden og et deraf følgende Tryk skulde kunne 

bevirke Øinenes Sammensmeltning, saaledes som Otto mente, og som Lowne endnu er til- 

beielig til at antage, modbevises allerede deraf, at Cyclopia, saaledes som vi have viist, 

opstaaer paa en Tid, hvor der ikke ret vel kan vere Tale om en Hjernehulhed eller om en 

Vandansamling deri. Heller ikke kan man tænke sig, hvorledes en Vandansamling i Hjernen 

skulde kunne frembringe et Tryk paa Øinene, som befinde sig i et helt andet, noie af- 

grændset og i det mindste under en senere Udvikling mod Tryk beskyttet Rum. Noget 

ganske Andet er det, at der i Hjernen paa et senere Stadium kan danne sig en Vand- 

ansamling, men dette er ikke altid Tilfældet. Otto mener endog, at Enkeltheden i Hjernens 

forreste Lapper bevirker, at der dannes et enkelt Os frontale og en enkelt Pars orbitalis, 

men disse Forhold ere ikke altid samtidigt tilstede. 

1) A. Hannover, den menneskelige Hjerneskals Bygning ved Anencephalia og Misdannelsens Forhold 

til Hjerneskallens Primordialbrusk 1882, Pag. 373. 

2) H. Kundrat, Arhinencephalie als typische Art von Missbildung 1882, Pag. 123—124. 

53" 
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For at kunne bedomme Cyclopiens Hyppighed hos Mennesket og Dyr har jeg til- 

veiebragt nedenstaaende Sammenstilling dels efter Opgivelse af større Antal af Wedekind‘), 

Geoffroy St- Hilaire”), Otto®), Wilks®), Lowne®) og Gurlt®), dels efter mere isolerede Beret- 

ninger af Andre, dels efter mine egne lagttagelser i Museerne i Kjøbenhavn og andetsteds. 

En Sammenligning af Tilfeldenes Antal hos Mennesket med det hos Dyr har ingen reel 

Værd, fordi menneskelige Misfostre efter al Rimelighed ere blevne opbevarede og beskrevne 

hyppigere end dyriske. Derimod frembyder Sammenligningen mellem Dyrene indbyrdes 

nogen Interesse. 

Antal af cyclopiske Fostre. 

Mennesket er. va a a Se 103°). 

N ohne wos 30 

AAC saat, PRE ble) 

DEMI PANNE NE 9 

Orb At cers ca ere ene seen Teh cs cure: RM | 

Sine OF EEE CN Re N 130°) 

HS Pes rs tae AE LCA Re lO 

AURA eRe ET eee eet tg ; 22 

Kalas ts |S aR Ee a ee 128) 

Kanne ars Pie NEON BEER 

Man seer af Tabellen, at Cyclopia blandt Pattedyr næsten udelukkende forekommer 

hos Husdyrene, og blandt disse er den atter ubetinget hyppigst hos Svin, selv om man 

tager det nedvendige Hensyn til det absolute Antal af levende Husdyr og erindrer, at 

Svinet føder flere Unger paa engang end de fleste andre Husdyr. Cyclopiens Hyppighed 

')1. G. Wedekind, de eyclopia 1830. 

2) J. Geoffroy St-Hilaire, histoire générale et particulière des anomalies de l'organisation chez 

l'homme et les animaux ou traité de tératologie 1836, 2, Pag. 399, 410. 

3) A. W. Otto, neues Verzeichniss des kônigl. Anatomie-lustituts zu Breslau 1838 und Nachtrag 

1841. 

*) S. Wilks, pathological catalogue of the Museum of Guys Hospital 1863. 

5) B. Thompson Lowne, descriptive catalogue of the teratological series in the Museum of the 

Royal College of Surgeons of England 1872. 

6) E. F. Gurlt, über thierische Missgeburten 1877. Die neuere Litteratur über menschliche und thie- 

rische Missgeburten; Virchows Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie 1878, 74, Pag. 

504. 

7) 5 Doppelfostre. 

8) 2 Doppelfostre 

°) 3 Doppelfostre 
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hos Svin er ogsaa allerede bleven bemærket af flere Iagttagere (Geoffroy St- Hilaire, Gurlt), 

uden at man har kunnet forklare Grunden dertil; selv i samme Kuld har man oftere iagt- 

taget flere cyclopiske Grise paa engang; Geoffroy St-Hilaire anforer det Samme om Ka- 

ninen. Der findes anfort nogle meget sjeldne Tilfelde af cyclopiske Tvillinger hos Mennesket. 

Blandt Fugle er Cyclopia meget sjelden, og man kjender kun ganske faa enkeltvis fore- 

kommende Tilfælde hos Hønen (Heusner), Duen (Otto), Kalkunen (Sandifort), Anden (Blumen- 

bart) og Gaasen (Huschke). Blandt Reptilier og Fisk er Misdannelsen ukjendt. 

Cyclopia er meget hyppigere blandt Piger end blandt Drenge. I en af mig gjort 

Samling at 71 Tilfælde, for hvilke Kjonnet har været angivet, var der 55 Piger mod 16 Drenge. 

Geoffroy St-Hilaire troer at kunne paastaae, at tre Fjerdedele blandt Svinene ere af Hunkjon. 

Cyclopiske menneskelige Fostre ere i det hele mindre vel nærede og udviklede end 

anencephale. Aldersforholdet er omtrent det Samme for begge Arter af Misfostre. Halv- 

delen af cyclopiske Fostre ere fuldbaarne, de ovrige ere 6—8 Maaneder gamle. Der findes 

kun ganske enkelte Exempler paa Fostre, som kun vare nogle Maaneder gamle; Meckel og 

Panum anfore Tilfelde paa 6 Uger, Huschke paa 3—4 Maaneder. Fostrene ere ikke leve- 

dygtige, hvad enten nu Aarsagen hertil ligger i den mangelfulde Hjerne, eller deri, at 

Aandedrettet kun kan gaae for sig gjennem Munden; de doe i Almindelighed i Lobet af 

nogle faa Timer; Caradoc anfører et Tilfælde, hvor Fostret levede i 9 Dage. Heller ikke 

kan der vere Tale om Syn, fordi Chiasma eller N. opticus i Regelen ere atrophiske. 

Cyclopia findes hos Mennesket ofte forenet med Hydrocephalus; de forreste Hjerne- 

lapper ere mere eller mindre enkelte, og den enkelte Hjerneventrikel er udvidet af en Vand- 

ansamling paa Hjernemassens Bekostning. Hydrocephalus kan indvirke paa hele Hjerne- 

skallens Form, saaledes som vi senere noiere skulle omtale. Jeg har i det hele fundet anfort 

eller seet 7 Tilfælde af Cyclopia og Anencephalia hos Mennesket, deriblandt det ovenfor anførte 

Doppelfoster i Museet i Breslau. Hos Dyr er, som jeg allerede har angivet i min Afhand- 

ling om Anencephalia, denne Forening yderst sjelden; i Breslau findes et Tilfelde af 

Cyclopia med Anencephalia hos et Faar!). I Museet i College of Surgeons i London findes 

et Foster med Cyclopia, Anencephalia og Spina bifida”). Hos ufuldstændige Janusfostre kan der 

finde en Sammensmeltning Sted af to Oine, saa at de to sammenvoxede Hoveder tilsammen have 

tre Oine, men det enkelte midterste Øie er ikke et cyclopisk Øie, eflersom man maa tænke 

sig, at det er to Oines indvendige Halvdele, der ere sammensmeltede til eet Øie, medens i 

Cyclopien to Oines udvendige Halvdele maae tænkes sammensmeltede. Foreningen af Cy- 

clopia og Synolia skal jeg omtale senere under Synotia. 

1) Otto, Verzeichniss Pag. 228, Nr. 876. 

2) Lowne, Catalogue Pag. 47, Nr. 186. 
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Af andre Misdannelser, som kunne findes samtidigt med Cyclopia, maae fremheves 

Forkrebling af et eller begge Oren, forøget Antal af Fingre og Teer, indadvendte Hænder 

og Fodder, forkortede eller sammensmeltede Lemmer (Sympodia}, mangelfuld Udvikling af 

Genitalia (ingen Testes i Scrotum), Anus non perforatus, Labium leporinum osy. Med Und- 

tagelse af de to forste Misdannelser findes de ovrige neppe hyppigere hos cyclopiske Fostre 

end hos andre. Af indre Misdannelser anfores hyppigt Feil i Cirkulationssystemet; Dareste 

har allerede iagttaget dem i det tidligste Stadium af Fostrets Udvikling (uregelmessig 

Form og Leie af Aortabuen, Fordopling af Hjertet) i Forening med mangelfuld Segmen- 

tation af Lamine dorsales og Fissura spinalis. Misfostre, som mangle Krop og kun bestaae 

af Hoved, ere næsten altid cyclopiske; det Samme er Tilfældet med den Form, Dareste 

kalder Omphalocephalie. Tilfeldene med Snabel ere hos Mennesket meget hyppigere end 

de uden Snabel. Underkjæbens Krumning opad, som er hyppig hos Dyr, forekommer ikke 

hos Mennesket; i sjeldne Tilfælde kan Underkjæben rage ubetydeligt frem foran Overkjeben. 



IT. 

Vi gaae nu over til Beskrivelsen af Kraniets Bygning hos 18 menneskelige cyclo- 

piske Fostre, hvoriblandt et Doppelfoster; heraf findes 11!) opbevarede i Spiritus i de for- 

skjellige Museer i Kjobenhavn, hvoraf 5 i det pathologisk-anatomiske Museum, 4 i Fodsels- 

stiftelsens og 2 i det physiologiske Museum; 1 Foster hidrorer fra Museet i Guys Hospital 

i London, 6 fra Museet i Breslau og ere tørre Kranier. Den anatomiske Beskrivelse er 

gjort noget udførligt, fordi Kraniets Forhold, navnlig Benene paa dets Indside, sjeldnere ere 

undersøgte, og selv om enkelte Fostre ville findes at staae hinanden temmelig nær, afvige 

de dog indbyrdes i flere Henseender. Begyndelsen gjores med cyclopiske Fostre med to 

adskilte Øine, hvert i sin Orbila, hvorpaa der gjennem Fostre med to Øine, men som ere 

sammensmeltede i forskjellig Grad, gjøres Overgang til Fostre med eet Øie, og Rækken 

sluttes med Fostre med en enkelt lille Orbita, men uden Øie. Overgangen skeer umærke- 

ligt, af hvilken Grund der ikke er anvendt nogen Inddeling af de forskjellige Former’). 

1) Foruden disse findes der endnu i Kjøbenhavn to cyclopiske Fostre, det ene i det physiologiske Mu- 

seum og hidrørende fra Grønland, det andet i det pathologisk-anatomiske Museum, under Mærket 

K, 24 c., men kun bestaaende af Hovedets Bløddele, idet Kraniet er udtaget og ikke har været til at 

finde. Fostret var fuldbaaret; Hovedet var temmelig stort, og Issen hei. Det enkelte Øie var 

aabnet bagfra, saa at kun den forreste Halvdel var tilbage; det havde en Hoide af 17mm og en Brede 

af 27mm. Der var to smaa Corneæ med et Mellemrum af 12mm, begrendsede oventil og nedentil af 

to buede Folder, som vendte Konvexiteten mod hinanden, fremdeles fire ufuldkomne Tarsi og en 

svag Caruncula nedentil. Der fandtes over Øjet en Snabel, som var 15mm Jang, 15mm bred ved 

Basis og 9™m ved Spidsen, og forsynet med en paatvers oval Aabning, der i det mindste udvendigt 

viste sig enkelt, og som endte blindt, men jeg kunde ikke opdage nogen Forbening i den. Munden 

var lille; Afstanden fra Oiet til Overlæbens øverste Rand udgjorde 10mm. @rene vare normale. 

J. Geoffroy St.-Hilaire (Traité de teratologie 1836, 2, Pag. 375—428) deler Monstres cyclocé- 

phaliens i Fostre med to Orbitz, med Snabel (Ethmocéphale) eller uden Snabel (Cébocéphale) og 

Fostre med een Orbita, med Snabel (Rhinocéphale) eller uden Snabel (Cyclocéphale) eller med 

Snabel og Tegn paa Synotia (Stomocephale). W. Vrolik (Over den Aard en oorsprong der Cyclopie 

1834) deler dem i 5 Klasser, som ere endnu slettere begrændsede: uden synligt Øie, med syuligt 

Øie, med Fordopling i forskjellig Grad af et enkelt Øie, med to Pine og opadvendt Snabel, med to 

Øine og nedhængende Snabel; de tre første Klasser af Misfostre ere atter med eller uden Snabel. 

[9 
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I) Cyclopia. Tab. 1, Fig. 1 & 2. 
Museet i Breslau. Otto, Verzeichniss Pag. 228, Nr. 92, 84 c. 

Tørret Kranium af et 8 Maaneder gammelt Foster med to Orbiter. Hele La- 

cunar var sterkt hvelvet, og Benene udvidede halvkugleformigt iser Ossa parietalia og 

Os frontale, der ligesom hos hydrocephaliske Fostre ragede frem over de to ine. 

Imidlertid tog Fontanellerne ikke Del i Udvidelsen; Fontanella quadrangularis (Fig. 1, a) 

havde sin normale Størrelse og Form; Vontanella triangularis var mindre end sædvan- 

ligt og strakte sig med en rhomboidalsk Udvidelse frem mellem Ossa parietalia; Fonta- 

nella lateralis anterior (Fig. 1, b) var paa den ene Side normal, paa den anden Side noget 

bredere end ellers; Fontanella lateralis posterior var af sædvanlig Størrelse. Benenes Tyk- 

kelse i det hele normal. 

Os occipitale. Pars squamosa var forøget noget i Størrelse og udvidet bagtil 

paa Foreningsstedet af dens overste og nederste Del. Pars condyloidea med den halvmaane- 

formige Forbening var normal, ligesaa Membrana spinoso-occipitalis, som udfyldte en but 

tungeformig Indskjering midiveis i Squama. | Pars occipito-mastoidea dannede de to 

gjennem Brusken frembrudte halveirkelformige Kanaler en stor flad Forbening, som var 

iferd med at forene sig med Pars squamosa ossis temporalis og med Pars petrosa. Den 

normale Pars basilaris laae skraat og var ved en temmelig tyk Bruskmasse adskilt fra Pars 

perpendicularis sellæ turcice (Fig. 2, a). 

" Ossa parietalia. Medens Os oceipitale omtrent havde sin normale Størrelse, 

vare Ossa parielalia betydeligt forstørrede, og navnlig deres Tubera ragede stærkt ud til 

Siden (Fig. 1, ce). Suturerne vare i det hele glatte, men med fremspringende Benstraaler 

i og omkring Fontanellerne. 

Os frontale (Fig. 1, d) var delt i to Halvdele ved en glat Sutur, derimod vare 

Benets Rande i Fontanella quadrangularis stærkt savtakkede. Pars perpendicularis var 

oventil halvkugleformigt stærkt hvælvet fortil; nedentil gik den skraat bagtil og beholdt 

denne Retning i den flade og bagfra fortil korte Pars horizontalis, idet Arcus supraciliaris 

ligeledes var meget flad. Foramen supraorbitale var kun angivet ved Furer. Processus 

orbitalis externus var svagt udtalet og ved et membranost Mellemrum skilt fra Os 

zygomaticum. En lille Processus nasalis stødte fortil til Pars nasalis cartilaginis ethmoidei, 

bagtil til en i denne Brusk forbenet Halvring. Incisura ethmoidea var trekantet, tilspidset 

fortil og meget lille (Fig. 2, f). 

Ossa temporalia (Fig. 1, e) vare normale. Membrana tympani stod nesten hori- 

zontalt; dens forreste Ende vendte lidt opad. Horebenene anføres i Cataloget at have været 

monstrose og at opbevares i en Æske for sig, men de vare ikke blevne mig sendte til 

Undersogelse. 
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Ossa zygomatica (Fig. 1, f) vare normale i Henseende til Formen, men vare 

trængte indad, saa at deres ellers udvendige Flade vendte mere fortil, hvorved Arcus zygo- 

maticus ossis temporalis blev noget forlænget. Mellemrummet mellem Enderne af Processus 

malares udgjorde 11™™ 

Ossa maxillaria superiora (Fig. I, g) havde paa deres forreste Flade den 

normale Hoide, men den ovrige Del af Corpus med Antrum Highmori var sammentrykket 

ovenfra nedad, som om Qienhulens Bund var voxet sammen med Legemets nederste Flade. 

De to Flader, som dannede Qienhulens Bund, vare forenede i Legemets Midtlinie uden 

Crista, og da der ikke var nogen Skilleveg mellem Qienhulerne, dannede de i Forening en 

let udhulet Flade; paa den nederste Flade vare derimod de tvende Corpora forenede ved 

en skarpt fremtrædende Crista, parallelt med hvilken der lob en anden svag Crista paa 

hver Side. Processus nasales vendte deres udvendige Flade lige fortil, og da Næsebenene 

manglede, stødte de til hinanden i Legemets Midtlinie med en glat Sutur i en svag Crista 

og berørte opad den cylinderformige Næsebrusk; nedentil vare de fuldstændigt sammen- 

voxne uden Spor af Sutur og uden Spor af noget Os intermaxillare. I Alveolarranden 

fandtes midtveis en uparret temmelig bred Dens incisivus; udenfor denne var der en 

Dens ineisivus paa hver Side samt en Dens caninus og molaris. Foramen incisivum manglede. 

Foramen infraorbitale var normalt, men laae lavere end ellers. 

Ossa lacrymalia kunde ikke undersøges noiere, men saavidt man kunde skjønne, 

laae de horizontalt foran Ossa maxillaria i en Trekant, som dannedes fortil ved en gaffel- 

formig Spaltning af Suturen mellem de to Siders Ben. 

Ossa palatina. De to Siders Pars horizontalis var forenet paa den nederste Flade 

i en Crista, der var en Fortsættelse af Crista paa den nederste Flade af Corpus ossis 

maxillaris superioris. En lille Processus pyramidalis lagde sig ind i Fissuren mellem Pro- 

cessus pterygoidei. Hele Pars perpendicularis og orbitalis manglede. Bagtil var det Rum, 

mellem Processus pterygoidei, hvor Choanne posteriores skulde findes, lukket ved en 

hjerteformig eller trapezoidal paa tvers stillet Benplade, som var sammenvoxen med Margo 

posterior partis horizontalis ossis palatini; Siderandene stodte til Indsiden af Processus 

pterygoideus internus, og den øverste Rand af den bagfra fortil og ovenfra nedad skraat 

stillede Benplade stodte til den nederste Flade af den foran Pars basilaris verende Levning 

af Corpus ossis sphenoidei, uden dog at være sammenvoxen med den. Benpladen havde 

en Raphe i Midten med en Fordybning, som dog neppe ledede ind i nogen Hulhed; paa 

hver Side af Raphe var der nedentil en lille flad Opheining. 

Os sphenoideum. Af dette Ben manglede den forreste nederste Halvdel af 

Corpus med Rostrum, Sinus sphenoidales og Ossicula Bertini samt det mellem Ale parvæ 

verende Planum; derimod fandtes hele Bunden af Sella turcica, i hvis bageste Del der 

var en 2mm dyb Canalis Rathkii af Vidde som en Synaal af Middeltykkelse, (Fig. 2, 8), 

Vidensk. Selsk. Skr., 6 Rekke, naturvidensk. og mathem. Afd. I, 9. 54 
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samt den tykke Lamina perpendicularis, som ragede skraat i Veiret. — Ale magne (Fig. 2, d) 

vare fuldstændige, maaskee noget forøgede i Størrelse og vendende noget fortil; de vare 

stærkere udbugtede end sædvanligt, hvorved Rumfanget af Fossa temporalis blev indskrænket; 

hele Fossa var trængt fortil, hvormed maae være fulgt en forandret Form og Stilling af 

M. temporalis. — Ale parve (Fig. 2, e) vare fuldstændige, og deres Størrelse noget forøget; 

fortil vare de forsynede med et Foramen nutritium. Deres forreste udtungede Rand stødte 

til den bageste Rand af Pars horizontalis ossis frontalis. Den øverste forreste Rod til 

Foramen opticumi manglede; den nederste bageste Rod dannede paa hver Side en Ben- 

cylinder, som omtrent fra Processus clinoideus medius steg opad og udad og var sammen- 

voxen med den nederste Flade af den bageste Spids af Ala parva. Mellem de indvendige 

Rande af Ale parve var udspændt en rektangulær, 7?” bred Membran, hvis Beskaffenhed 

i tørret Tilstand ikke kunde undersøges noiere; i Membranen fandtes bagtil en stor enkelt 

Aabning til Gjennemgang for N. opticus. — Processus pterygoidei vare sterkt udviklede, 

brede, især externus, og stillede paatvers; mellem og foran den indvendige Rand af Pro- 

cessus pterygoideus internus fandtes den ovenfor anførte Plade fra Ossa palatina. 

Os ethntoideum manglede næsten fuldstændigt tilligemed Concha infima. Der 

fandtes kun af Primordialbruskens Pars cribrosa en lille trekantet Spids indkilet i Incisura 

ethmoidea ossis frontalis (Fig. 2, f). Dernæst fandtes af Primordialbruskens Pars nasalis (Fig. 1, h) 

omtrent midtveis mellem begge Mine et rundt, hult Legeme af 6"" Brede og med en rund 

Aabning fortil, men lukket bagtil af en halvkugleformig Forbening. Denne havde sin Plads 

omtrent midtveis mellem begge Mine, var oventil sammenvoxen med Processus nasalis ossis 

frontalis og støttede sig nedentil til den øverste Rand af Processus frontalis ossis maxillaris 

superioris. Halvkuglen har uden al Tvivl i frisk Tilstand været beklædt med Brusk som 

Rudiment af Conchæ og været Tilheftningspunktet for en Snabel. Af Ossa nasalia var 

der kun et meget tvivlsomt Spor. 

Orbita. Da Pars perpendicularis og papyracea af Cartilago ethmoidea tilligemed 

alle Conche manglede, communicerede de tvende Øienhuler indbyrdes og strakte sig bagtil 

ind under Ale parvæ og den forreste Del af Sella turcica; der dannedes saaledes et for 

begge Øine fælleds Rum af 30%" Brede og 11™™ Hoide, hvori der var rigelig Plads til dem. 

Den fælleds Qienhule, som havde Form af en fladtrykt Kegle, begrændsedes oventil af 

begge Siders midtveis sammenvoxne Pars horizontalis ossis frontalis, bagtil af Ale 

parve med den mellem dem spændte Membran, hvorved der dannedes et skraat, forfra 

bagtil og nedad stillet Loft. Den horizontale Bund dannedes af begge Siders Os maxil- 

lare superius og palatinum; Sideveggene dannedes af Ala magna og fortil af Os zygoma- 

ticum. Den skarpe Rand af de to Fissure orbitales superiores begrændsede et lyreformigt 

Rum ind under Ale parve og laae nærmere hinanden, fordi den tilstedeværende Del af 

Corpus ossis sphenoidei var smallere end sædvanligt. 
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2) Cyclopia. 

Museet i Guys Hospital i London. Betegnet Anencephalous foetus 2541, 85. I Pathological cata- 

logue of the Museum of Guys Hospital by Samuel Wilks 1863 staaer: Skeleton of a full-grown female foetus, 

in which the bones of the cranium are perfect but much compressed so that the brain must have been small 

and the anencephalous condition approached. 

Helt Skelet af et fuldbaaret quindeligt Foster. 

Os occipitale. Pars squamosa ovenfor Linea semicircularis superior var hvælvet 

sterkt bagtil. 

Ossa parietalia vare store og laae skraat tilbage; dette i Forening med den 

skraat tilbagefaldende Stilling af Os frontale og af Orbitæ gav unægteligt Hovedet Udseende 

af Anencephalia, som der forresten ikke var Grund til at antage. 

Os frontale var stort, enkelt og havde i Legemets Midtlinie en enkelt Tubero- 

sitas. Arcus supraciliares vare sterkt hvelvede, og hver af dem omtrent midtveis forsynet 

med et lille Foramen supraorbitale. De stødte midtveis sammen i en spids Processus orbi- 

talis internus, fra hvilken Spids der gik en tendinos Streng ned til de tilspidsede Processus 

frontales ossis maxillaris superioris. Pars horizontalis var hvælvet stærkt opad bag Arcus 

supraciliares, og begge Sider forenede midtveis uden Sutur. 

Ossa temporalia med Membrana tympani vare normale, ligesaa Ossa zygo- 

matica. 

Ossa nasalia manglede fuldstendigt. 

Ossa maxillaria superiora stod temmelig sterkt frem. Den nederste Flade af 

det sammentrykkede Corpus var normal, ru, iser paa en sterk Crista midt i Fladen. Lege- 

mets øverste Flade var trekantet med Spidsen bagtil; Siderne begrendsede Fissura orbitalis 

inferior, som dog ikke syntes at gaae helt igjennem. Processus frontales gik kun et kort 

Stykke i Veiret og forenede sig i en Spids, paa hvilken dog en glat Sutur var kjendelig 

som Spor af den tidligere Adskillelse; paa Spidsen heftede den tendinose Streng fra Pro- 

cessus orbitalis internus sig, og Processus naaede derfor ikke op til Os frontale. Nedenfor 

Suturen vare de to Siders Processus sammenvoxne med Undtagelse af det Sted, hvor de 

mellem sig optog den lille Næseaabning. Foramina infraorbitalia havde omtrent deres nor- 

male Plads. 

Ossa lacrymalia. Paa venstre Side var Benet tydeligt og ret velformet samt for- 

synet med en Canalis lacrymalis; det laae bag Randen af Processus frontalis ossis maxil- 

laris superioris. Paa hoire Side var Benet mindre tydeligt udviklet eller maaskee tilfældigt 

destrueret. | 

Ossa palatina gik i Flugt med den Plade, som dannede Corpus ossis maxillaris 

superioris. Idet den bageste Rand blev hoiere, dannedes der en Plade, der stødte lige til 

Pars basilaris ossis occipitalis, og som tilsyneladende lukkede for de ikke existerende 

54* 
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Choanne posteriores. Pars pyramidalis var tydelig mellem Ala pterygoidea externa og 

interna. | 

Os sphenoideum kunde ikke undersøges fuldstændigt, da Kraniet ikke var 

aabnet. I Dybden af Oienhulerne saaes den forreste Flade af Ale parvæ, som omtrent 

dannede en Ring, hvis forreste Rand, i hvilken der var en utydelig Adskillelse midtveis, 

stødte til den bageste Rand af Pars horizontalis ossis frontalis; udad begrændsede den 

paa hver Side de store Fissure orbitales superiores, som nedad i kort Strekning begrend- 

sedes af Ale pterygoideæ, udad af Ale magne. Nedentil var Ringen samlet ved et ser- 

skilt Mellemstykke. I Ringen saaes et stort pæreformigt enkelt Foramen opticum med 

Spidsen nedad. Ale magne vare normale; Al» pterygoideæ havde en Retning udad og 

fortil og vare temmelig stærke og tykke. Naar man gjennem Foramen opticum saae ind i 

Hjernehulen, viste Sella tureica sig at vere flad. 

Os ethmoideum. Nares havde deres Plads midt imellem Processus frontales ossis 

maxillaris superioris, som nedenfor og ovenfor Aabningen vare fuldstændigt sammenvoxne 

fra begge Sider og kun aabnede sig for at give Plads for Apertura anterior narium. 

Aabningen laae usedvanligt lavt, saa at den laae lavere end Orbitas nederste Rand. Aab- 

ningen var oval paatvers, noget tilspidset opad midtveis. Indenfor Aabningen viste Lev- 

ninger af Conche og muligen af Lamina perpendicularis sig som et i Legemets Midtlinie 

værende uparret, afrundet og bagtil fuldstændigt lukket Legeme, rimeligvis indtørret 

Brusk. 

Orbitæ vare store, lodret ovale, men der var ikke Spor af Skillevæg mellem dem 

med Undtagelse af den ovenfor nævnte tendinøse Streng mellem Spidserne af Processus 

orbitalis internus og Processus nasales ossis maxillaris superioris. 

Os maxillare inferius var normalt, men ragede et godt Stykke frem foran 

Overkjæben. — Det øvrige Skelet var normalt, men der var 13 Costæ. 

3) Cyclopia cum Anencephalia. Tab. 1, Fig. 3 & 4. 3 
Museet i Breslau. Otto Verzeichniss Pag. 229, Nr. 116, 102a; Kraniet horer til Misfostret Pag. 240, Nr. 

612, 173a. 

Torret Kranium af et 8 Maaneder gammelt Doppelfoster (Janus), det ene Hoved med 

to, det andet med eet Øie. De to Hoveder vare sammenvoxne i den felleds Sella turcica, 

som midtveis i Kraniet dannede en rektanguler, flad, tyk Benmasse, hvis to modsatte Sider 

fortsatte sig i hvert Hoveds øvrige Del af Os sphenoideum, medens de to andre Sider 

dannede den bruskede Synchondrosis spheno-occipitalis og stodte til hvert Hoveds Pars 

basilaris ossis occipitalis. Det ene Hoveds forreste Halvdel med Oinene laae diametralt 

(eller rettere lidt paaskraa) modsat det andet Hoveds forreste Halvdel, og den samme 
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Stilling indtog Hovedernes bageste Halvdel. Da der foruden Cyclopia var Anencephalia 

tilstede i begge Hoveder, frembød de tillige alle Tegn paa denne Misdannelse. Det for- 

tjener at fremheves, at Hovederne vare sammenvoxne saaledes, at hvert Hoveds bageste 

Halvdel seet ovenfra laae tilhoire for dets forreste Halvdel, eller med andre Ord, saaledes 

at hvert Hoveds forreste og bageste Del vare sammenvoxne med deres venstre Sider. Man 

vil erkjende dette ved Betragtning af Tegningen (Fig. 3 seet ovenfra), hvorved 

enhver anden Tydning af en tidligere Deling og senere Sammenvoxning udelukkes. 

Forøvrigt maa man antage, at Cyclopia som Dannelsesfeil har været tilstede og har 

været konsolideret, forinden den pathologiske Tilstand opstod, der havde Anencephalia 

tilfølge. 

I det ene Hoved fandtes Cyclopia med to fuldstændige Orbitæ, men med mangel- 

fuld Skillevæg (Fig. 3 tilvenstre, Fig. 4 tilhoire); i det andet Hoved var der kun en enkelt, 

temmelig rummelig Orbita. Det førstnævnte Hoved var større og bredere i alle Retninger 

end det sidstnævnte; den forøgede Størrelse faldt dog ikke ensformigt paa hele Hovedet, 

men kun paa dets venstre Halvdel, saa at Hovedets venstre Orbita næsten var doppelt saa 

stor som dets hoire. Besynderligt nok var denne Forskjel i Størrelse ogsaa kjendelig i det 

Hoved, der kun havde een Orbita, saaledes at hoire Halvdel af dette Hoveds Orbita, som laae 

paa samme Side som det andet Hoveds venstre Øie, var noget større end den venstre Halvdel. 

Anencephalia var stærkere udtalet, og Benenes Absorption betydeligt større i de Dele, 

som tilhørte Hovedet med to Orbitæ. Vi ville nu beskrive hvert Hoved for sig. 

a) Cyclopia med to Orbitæ og Anencephalia. 

Os occipitale og de to følgende Ben havde ganske den Karakter, som de 

frembyde i Anencephalia. Af Pars squamosa fandtes kun den nederste nedenfor Linea 

semicircularis superior liggende Del (Fig. 3 og 4, a) og dannede en paatvers oval, i begge 

Ender tilspidset og lodret staaende Plade med en afrundet øverste Rand; den var i Midten 

nedentil delt ved en fin lodret Spalte. Pars condyloidea (Fig. 4, b) med Condyli var 

normal. Pars occipito-mastoidea med den gjennem Brusken brudte Canalis semicircularis 

inferior og externus (Fig. 4, c) dannede en stor flad Forbening mellem Forbeningen i Pars 

condyloidea og Pars squamosa ossis temporalis og var ikke forenet med nogen af dem. 

Pars basilaris (Fig. 3 og 4, d) var godt udviklet og adskilt fra Sella turcica ved en bred 

Brusk. Foramen magnum (Fig. 3 og 4, e) var normalt. 

Ossa parietalia (Fig. 3, f, f) dannede en lille rektangulær Plade, som med sin ene 

Ende stødte til det fladt tilbagefaldende Os frontale, med den anden til Forbeningen fra 

Canalis semicircularis inferior og externus, og med sin lengste Side laae langs med den 

everste Rand af Pars squamosa ossis temporalis. 
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Os frontale (Fig. 3, g) laae horizontalt bagud, saa at Orbitæ vendte skraat opad 

saaledes som ellers i Anencephalia. Pars horizontalis kunde neppe mere eftervises; af 

Pars perpendicularis var den største Del absorberet, saa at der kun var et Belte tilbage, 

der paa det smalleste Sted over den venstre større Orbita havde en Brede af 8™™; over 

den heire mindre Orbita var Benet mindre stærkt absorberet, og Breden 15"" Den ud- 

vendige Endes Processus orbitalis externus stødte til Os zygomaticum, Pars squamosa ossis 

temporalis og Os parietale. Processus orbitalis internus (Fig. 3, h), som fra begge Sider 

udgjorde eet Stykke uden Deling i Legemets Midtlinie, strakte sig nedad for at møde Pro- 

cessus frontalis ossis maxillaris superioris, hvorfra den dog var adskilt ved de rudimen- 

taire Ossa nasalia. Paa Bagsiden fandtes en let Crista, hvortil Rudimenterne af Ossa 

lacrymalia og af Laminæ papyraceæ støttede sig. Orbitas øverste Rand var i det større 

venstre Øie noget bugtet, i det hoire mere lige og forsynet med en Incisura supraorbitalis. 

Ossa temporalia (Fig. 3 og 4, i) vare trengte fremad, saa at deres Pars squa- 

mosa vendte skraat fortil og udad; Processus zygomaticus var normal. Annulus tympa- 

nicus var oval og godt udviklet; Trommehinden vendte skraat fortil, iser paa venstre Side 

lillige noget nedad. Pars petrosa var normal; Foramen acusticum internum vendte skraat 

opad og indad. 

Ossa zygomatica (Fig. 3 og 4, k) vendte noget fortil og dannede Orbitas nederste 

Rand, adskilte fra hinanden ved de trompetformigt fremstaaende Rande af Processus nasalis 

ossis maxillaris superioris. 

Ossa nasalia (Fig. 3, |). Der var en lille isoleret Benplade nedenfor Processus 

orbitales interni ossis frontalis, men som til Siderne var sammenvoxen med Ossa lacry- 

malia, der maaskee tillige have representeret disse Ben. 

Ossa maxillaria superiora (Fig. 3 og 4, m). Corpus var smallere end ellers, 

fordi Ossa intermaxillaria manglede; Afstanden mellem de forøvrigt store Foramina infraorbi- 

talia var derfor kun 7™™. Idet de godt udviklede Processus frontales steg i Veiret, dreiedes 

deres indvendige Rande saaledes fortil, at de begrændsede et trompetformigt fremstaaende, 

lodret ovalt Rum af 10" Hoide og årm Brede, i hvis Dybde der fandtes indtorrede Dele 

af Primordialbrusken; paa den trompetformige Rand har der efter al Sandsynlighed veret 

heftet en Snabel i den Form, som forhen er bleven kaldet Gebocephalus. Nedenfor den 

trompetformige Rand vare Processus og Corpus sammenvoxne i Legemets Midtlinie. De 

to Siders Pars palatina stodte mod hinanden med en glat Sutur og dannede paa den 

øverste Flade en afrundet Kant, paa den nederste en skarpt fremstaaende Crista. I 

Alveolus har der været to temmelig brede Incisivi, to Canini og fire Molares. 

Ossa lacrymalia. Saavidt man paa det indtørrede Kranium kunde skjønne, var 

der paa hver Side et meget deformt Os lacrymale, kun kjendeligt ved en blindt endende, 

temmelig stor Aabning for Canalis lacrymalis (Fig. 3, n). Benet stødte vel som sædvanligt 
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til Os maxillare superius og Lamina papyracea, men paa Grund af at ogsaa disse Ben vare 

meget deforme, var det vanskeligt at angive dets Grendser, og der var ikke nogen kjendelig Sutur. 

Ossa palatina (Fig. 4, 0). Pars perpendicularis og Processus orbitalis manglede fuld- 

stendigt. Pars horizontalis stødte i Legemets Midtlinie sammen med den modsatte Sides i en 

Crista, som var en Fortsettelse af Crista paa den nederste Flade af Ossa maxillaria superiora. Fra 

Delens bageste Rand strakte en Benplade sig 13™™i Veiret, skraat opad og bagtil under en stump 

Vinkel af 135°; den havde Form af en ligebenet meget spids Triangel og endte ved en 

lille fin Aabning, som gik ind i Oienhulen, men var lukket med stærkt Senevæv. Benpladen 

havde i Legemets Midtlinie en dyb Fure, men var ikke sammensat af to Sidedele. Nedentil 

og ud til Siderne gik Benpladen over i en lille Processus pyramidalis, som havde sit Leie 

nedenfor Ala interna processus pterygoidei imellem denne Ala og Ala externa. Trekantens 

Siderande stødte til den indvendige Rand af Ala interna processus pterygoidei, hvis Form 

nedenfor skal omtales nærmere. Paa Siden af den trekantede Benplade fandtes forskjellige 

meget smaa Foramina pterygopalatina. — Vomer manglede fuldstændigt. 

Os sphenoideum. Sella turcica var som anført fælleds for begge Hoveder, dog 

var den Side, som tilhørte det større Hoved med to Orbitæ, tykkere, og der var en ringe 

Antydning af en Lamina perpendicularis sellæ turcicæ. Midt i den rektangulære Benmasse 

var der en Canalis Rathkii, som tillod Gjennemgang af en middeltyk Synaal; Kanalen gik 

lodret igjennem Massen, og Adgangen til den var tragtformig saavel paa Benets øverste 

som paa dets nederste Flade. Den forreste Del af Corpus med Cornua Bertini manglede 

fuldstændigt, og der var paa hver Side en Grube ind under Alæ parvæ. Disse havde ganske 

den Form, som jeg har beskrevet i min Afhandling om Anencephalia og dannede to Hanke; 

i den ene var der en Aabning, hvorigjennem en meget tynd N. opticus er gaaet til den 

venstre større Orbita; i den anden Hank fandtes ingen Aabning. Ale pterygoideæ afgik fra den 

rektangulære Plades (paa Tegningen Fig. 4) lodrette Side. Alæ interne dannede en flad, langagtig, 

nedad tilspidset Plade, hvis indvendige Rand laae udenfor og lidt bag den trekantede Plade fra Os 

palalinum. Ale externæ (Fig. 4, p) vare tykkere i Substants, laae udenfor og lidt foran Ale 

interne og naaede længere ned. Der dannedes saaledes ved Foreningen af begge 

Ale med Benpladen fra Ossa palatina en trapezoidal, oventil smallere, nedad bredere Ben- 

plade, som nedad havde en fri, noget takket og udskaaren Rand og opad stødte til Randen 

af den rektangulære Sella turcica under en Vinkel af 135°. Hele Pladen havde en største 

Heide af 177" og en største Brede af 13"*; dens midterste Del lukkede tilsyneladende for 

Choannæ posteriores, men som ikke existerede. Den lille Aabning, som er omtalet at 

findes ovenfor Spidsen af den trekantede Plade fra Ossa palatina, kan ansees for en An- 

tydning af en enkelt Choanna, men selv denne lille Aabning var lukket af Senevæv. 

Os ethmoideum. Nedenfor de forenede Processus orbitales interni fandtes paa 

hver Side en udbuet Benlamel som Rudiment af Lamina papyracea; den stødte fortil til den 
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bageste Rand af det smalle Os lacrymale, nedentil til Suturen mellem begge Ossa maxillaria 

superiora og havde en største Udstrækning forfra bagtil af 8™™. Mellem begge Lamine 

syntes der at vere Labyrinthmasse. En Aabning paa den overste Del af den venstre Plade 

har maaskee veret en af de Aabninger, som findes mellem Lamina papyracea og Os fron- 

tale. Til Os ethmoideum maa fremdeles regnes den Bruskmasse, som muligen har veret 

tilstede i det trompetformige Rum, der dannedes af den forreste Rand af Processus fron- 

talis ossis maxillaris superioris. Hele den ovrige Del af Os ethmoideum manglede, og der 

var derfor kun fortil et Rudiment af Skillerum mellem begge Orbite. Der var intet Spor 

af Lamina cribrosa. 

Orbitæ ere allerede omtalede. Den venstre Orbita havde en største Brede af 15™™, 

den hoire af 13”=. Heiden af Orbitæ var 16 og 11™™. Den vendte skraat opad og havde 

ganske Preg af Anencephalia. 

b) Cyclopia med een Orbita og Anencephalia. 

Os occipitale. Den nederste Del af Pars squamosa nedenfor Linea semicircu- 

laris superior (Fig. 3 og 4, a’) dannede en skraat stillet oval og i begge Ender tilspidset 

Forbening med et lille Udsnit i sin nederste Rand for Membrana spinoso-occipitalis. Den 

øverste Del af Pars squamosa laae horizontalt og dannede et spidst Knæ med den nederste 

Del ved en med samme uafbrudt forenet, lille, trekantet Benplade. Pars condyloidea 

(Fig. 4, b’) og occipito-mastoidea (Fig. 4, c’) med sin Forbening forholdt sig som i foregaaende 

Del af Kraniet. Pars basilaris (Fig. 3 og 4, d’) var noget smallere end i hint; i begge 

Kranier dannede den et meget stumpt Knæ med den rektangulære felleds Sella tureica. 

Foramen magnum (Fig. 3 og 4, e’) var normalt, noget smallere og længere end i fore- 

gaaende Kranium. 

Ossa parietalia (Fig. 3, ff) vare temmelig fuldstændigt tilstede; kun var der et 

halvrundt Udsnit i Benenes forreste Rand. De laae næsten horizontalt, trykkede nedad 

mod Basis cranii, fordi Hjernen har manglet. 

Os frontale (Fig. 3, g’) laae endnu mere fladt tilbage end i foregaaende Til- 

felde, saa at Orbita vendte endnu sterkere opad, og var absorberet saa sterkt, at Pars 

horizontalis var ukjendelig; Pars perpendicularis havde paa hoire Side en Brede af 4", paa 

venstre af henved 10™", idet Processus orbitalis externus blev temmelig bred udad. Orbi- 

talranden dannede en Halvbue, hvoraf den hoire Halvdel var noget storre end den venstre, 

idet Randen deledes i to Dele ved Processus orbitalis internus (Fig. 3, h’). Denne dannede 

en tyk, kantet, 5™™ hoi Fremstaaenhed; den stod lodret i Veiret, saa at Snabelen, der uden 

al Tvivl har været tilstede, har været boiet opad og maaskee endog tilbage, hvilket sjeldent 

er Tilfældet hos Mennesket, men vel hos Dyr. I Orbitalranden var der ikke noget Spor af 

noget Foramen supraorbitale. 
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Ossa temporalia (Fig. 3 og 4, i). Pars squamosa vendte sin udvendige Flade lige 

fortil. Processus zygomaticus, Annulus tympanicus og Pars petrosa forholdt sig som i det 

foregaaende Kranium; Foramen acusticum internum vendte i det hele mindre stærkt 

nedad. 

Ossa zygomatica (Fig. 3 og 4 k') vendte deres udvendige Flade endnu stærkere 

fortil end paa foregaaende Kranium, saa at de indvendige Ender næsten stødte sammen i 

Legemets Midtlinie. 

Ossa nasalia var der intet Spor af. 

Ossa maxillaria superiora (Fig. 3 og 4, m') vare sammenvoxne i Legemets 

Midtlinie og smalle, saa at Mellemrummet mellem de meget smaa Foramina infraorbitalia 

kun udgjorde 4™™. Processus frontales manglede fuldstændigt, og der fandtes kun en lille 

Knop istedetfor. Paa Legemets forreste Flade var der ingen Sutur kjendelig i Legemets 

Midtlinie; derimod var Pars palatina fra begge Sider forenet i en glat Sutur, som paa 

Legemets øverste Flade delede sig gaffelformigt for at optage et lille Os lacrymale mellem 

de to Grene. Paa den nederste Flade var der i Legemets Midtlinie en skarp Crista. 

Alveoli for Tænderne forholdt sig som paa foregaaende Kranium, men navnlig de to Incisivi 

vare meget smallere. 

Ossa lacrymalia (Fig. 3, n'). Der fandtes kun et enkelt meget lille Os lacıy- 

male, som var leiret i den nysnævnte gaffelformige Forgrening. Det var tilspidset bagtil; 

den forreste Flade var udhulet og havde fortil et lille blindt endende Foramen som Levning 

af en Canalis lacrymalis. 

Ossa palatina (Fig. 4, 0’) forholdt sig ganske som paa foregaaende Kranium, 

dog var den trekantede Benplade noget mindre. 

Os sphenoideum. Den for begge Hoveder fælleds Sella turcica med den lod- 

rette Aabning for Canalis Rathkii gjennem den rektangulære Benplade er beskreven ovenfor. 

Den forreste Del af Corpus var udhulet ind under Ale parvæ. Ogsaa disse vare formede 

som Hanke og midt imellem dem fandtes en fin Aabning, hvorigjennem en atrophisk 

N. opticus er traadt ind i den enkelte Oienhule. — Ale pterygoideæ (Fig. 4, p') forholdt 

sig ganske som i det større Hoved, kun var hele den Benplade, som i Forening dannedes 

af Alæ pterygoideæ og Benpladen fra Os palatinum, mindre; dens største Længde udgjorde 

15mm, — Naar man betragtede Basis cranii nedenfra, viste der sig en ottekantet Fordybning, 

hvis skraa Vægge afvexlende dannedes af Pars basilaris ossis occipitalis og Ale pterygoideæ 

med Benpladen fra Os palatinum, mellem hvilke de fire Partes petrosæ ossis temporalis 

vare indskudte. 

Os ethmoideum manglede fuldstendigt, men det er sandsynligt, at Dele af 

Brusken have veret tilstede i frisk Tilstand i Snabelen. Der var intet Spor af Lamina 

cribrosa. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6 Række, naturvidensk. og mathem. Afd. I, 9. 
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Orbita vendte endnu stærkere opad end i Hovedet med to Orbitz. Det havde en 

største Brede af 19™= og Hoide af 17™™. 

Den for begge Hoveder felleds anencephaliske Aabning havde en konisk Form 

med en Heide af 50™; Basis, som dannedes af Randen af det større Hoveds Pars squa- 

mosa ossis occipitalis, havde en Brede af 32™™. 

4) Cyclopia. Tab. 1, Fig. 5 & 6. 
Pathologisk-anatomisk Museum i Kjøbenhavn, K. 23c. Hovedet skeleteret af Dr. C. Hempel. 

Fuldbaaret quindeligt Foster i Spiritus med en Mengde smaa blaasorte Prikker paa 

Truncus, faa paa Extremiteterne, lig Pletterne i en Morbus maculoso-hemorrhagicus. De 

udvendige Øren især venstre smaa og stærkt forkroblede. Extremiteterne og Funiculus 

normale. 

Stor Fontanella quadrangularis og triangularis. Hele Lacunar stærkt hvælvet, og 

Panderegionen ragede frem over den enkelte Øienhule. Stærkt forbenet Kranium. 

Os occipitale var stærkt hvælvet i Squama ovenfor Linea semicircularis superior, 

fladere nedenfor Linien. Der var en lodret Fissur i Squama. Pars basilaris var adskilt 

fra Lamina perpendicularis sellæ turcice ved en temmelig bred brusket Fure. 

Ossa parietalia store og meget hvælvede. 

Os frontale. Pars perpendicularis var temmelig stærkt hvælvet og delt i to Side- 

dele, som ikke vare sammenvoxne; Benet var smallere nedentil, men bredte sig udad 

oventil. Margo supraorbitalis dannede paa hver Side en temmelig skarpt fremstaaende 

Kant og udgjorde Fjerdedelen af en Cirkel; midt paa hver Fjerdedel fandtes et normalt 

Foramen supraorbitale. Pars horizontalis dannede en meget stump Vinkel med Pars per- 

pendicularis, saa at de, naar de betragtedes fra Indsiden, syntes at gaae over i hinanden 

uden synderlig tydelig Grændse; den bageste takkede Rand stødte til den forreste glatte 

Rand af Ale parve. Processus orbitalis externus stødte normalt til Processus frontalis 

ossis zygomatici. 

Ossa temporalia vare normale. Membrana tympani vendte fortil, nedad og 

noget udad. 

Ossa zygomatica vare normale. Mellemrummet mellem Enderne af Processus 

malares udgjorde 11™™. 

Ossa nasalia fandtes ikke. 

Ossa maxillaria superiora. Corpus og Antrum Highmori manglede, idet 

Delen var sammentrykket ovenfra nedad, saa at Corpus fra begge Sider frembød en øverste 

horizontal Flade med en fin Crista i Midten, som fortil under en spids Vinkel spaltede sig 

gaffelformigt i tre Grene, en midterste og to Sidegrene; i det saaledes dannede trekantede 
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Rum hvilede de to Ossa lacrymalia. Paa den nederste Flade af Corpus fandtes midtveis 

en skarpt fremstaaende Crista, som fortsatte sig bagtil ud paa Ossa palatina; udenfor denne 

Crista saaes tvende andre Crist® med en Hulhed mellem sig. Ossa intermaxillaria og 

Foramen incisivum manglede. I Alveolarranden var der paa hver Side Tandkimer for to 

Incisivi, en Caninus og to Molares. Foramen infraorbitale og Kanalen vare normale. 

Ossa lacrymalia vare meget smaa. Deres overste Rande laae tet mod hinanden 

og dannede den nævnte trefligede Gaffels midterste Gren, dog kunde man trænge ind 

mellem dem. Deres nederste eller udvendige Rand var derimod fast sammenyoxen med 

Os maxillare, dog saaledes at man med Loupen kunde skjelne Stedet for Sammenvoxningen. 

Fortil paa Siderne af den midterste Gren var der to rudimentaire Fosse lacrymales. 

Ossa palatina. Crista paa den nederste Flade af Ossa maxillaria strakte sig ud 

paa Pars horizontalis af Ossa palatina og endte her med en langagtig Knop; en transversal 

svag Crista skilte Delen fra Ossa maxillaria. Pars pyramidalis var temmelig stærkt udviklet. 

Fra Pars horizontalis gik en hjerteformig Plade under en Vinkel af 150° skraat opad og 

bagtil (Fig. 6, e); Hjertets Spids stettede sig her til den nederste Flade af Corpus ossis 

sphenoidei ovenfor Synchondrosis spheno-oceipitalis og laae i noie Berorelse med denne 

Del uden at vere sammenvoxen dermed. Udad stødte Pladen med en Afsats i en let 

bugtet Linie til den indvendige Flade af Ala pterygoidea interna (Fig. 6, d) uden at vere sammen- 

voxen med Ala og fortsatte sig derpaa i Pars pyramidalis. Midtveis i Pladen fandtes 

en Fure, men de to Sidehalvdele vare fast sammenvoxne i Legemets Midtlinie. 

Os sphenoideum. Af Sella turcica manglede hele Bunden, og dens bruskede 

Lamina perpendicularis (Fig. 5, b) endte opad med en afrundet Spids; paa den nederste 

Trediedel af dens Bagside var der et stort Foramen nutritium omgivet af flere smaa. Af 

Corpus ossis sphenoidei fandtes forresten kun nedentil en kamformigt fremstaaende enkelt 

Forbening. — Ale magne (Fig. 5, f) vare usædvanligt brede og dreiede noget fortil og 

indad. Den skarpe Rand af begge Siders Fissura orbitalis superior begrendsede et lyre- 

formigt, indtil 10%" bredt Rum; det var noget asymmetrisk og mindre paa hoire Side 

og har sandsynligvis veret lukket af Hjernehinderne. Foramen rotundum (Fig. 5, d) og 

ovale samt Foramen for Canalis carotieus (Fig. 5, c) vare normale, men der var intet Ind- 

tryk af Kanalen. — Ale parve (Fig. 5, g), af normal Form, vare sammenvoxne i Legemets 

Midtlinie, da der ikke fandtes noget Planum; medens der paa den øverste Flade ikke var 

noget Spor af Sammensmeltning, fandtes der paa deres nederste, eller paa Grund af deres 

skraa Stilling forreste Flade en svagt fremstaaende Crista efter Lengden. De endte bagtil 

med to afrundede Spidser, der omsluttede det ovale og, som det syntes, med fibros Masse 

fyldte Foramen opticum, som kun havde et Tversnit af omtrent 2%% (Fig. 5, e). Fra hver 

Spids strakte en cylindrisk Bruskstreng sig horizontalt bagtil og var sammenvoxen med 

den spidst afrundede Lamina perpendicularis sellæ turcicæ ; Bruskstrengene havde en Længde 
KAR 
Jo 
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af næsten 5"™" og forløb omtrent parallelt ved Siden af hinanden. Fortil boiede Ale parve 

sig sabelformigt udad, og deres Forbening endte afrundet, men udenfor Forbeningen fortsatte 

Sabelens Spids sig i brusket Tilstand; den forreste Rand var ved en Tverfure adskilt i en bageste 

og en forreste Del, hvilken sidste med en glat Rand stødte til den takkede Rand af Pars 

horizontalis ossis frontalis og ikke naaede den modsatte Sides i Legemets Midtlinie, men var 

skilt fra den ved en 1™™ 5 bred Bruskmasse. — Al» pterygoideæ stod mere paatvers og vare 

sterkere udviklede og bredere end ellers, iser externa (Fig. 6, c); de ragede lengere ned 

end sædvanligt, og Ala interna bidrog til at danne den Hvælving, hvormed Svælget har 

været lukket oventil. Foramen pterygo-palatinum fandtes paa sin normale Plads, men var 

lukket foroven, da man ikke med en Naal nedenfra kunde trenge op gjennem Kanalen. 

Os ethmoideum manglede fuldstendigt; Pars cribrosa var ikke tilstede paa det 

skeleterede Kranium, men har muligen som et tyndt Brusklag bekledt Hjernehinderne 

i Ineisura ethmoidea ossis frontalis, der havde en Længde af omtrent 12™™ og en Brede 

afoot is 5h) 

Der fandtes ovenfor og mellem Öinene en Snabel, som var 18™ lang og 8™™ tyk, 

og man kunde med en Sonde trænge 5" ind i en enkelt, fin, blindt endende Hulhed. | 

Snabelens Rod saaes en cylinderformig hul Brusk, der som Pars nasalis var en Fortsettelse 

fra Primordialbruskens Pars cribrosa. Cylindren var omgiven af en uformelig, men dog 

symmetrisk, 7™™ bred og 6™ hoi Forbening, som var ophængt for Enden af Incisura 

ethmoidea ossis frontalis ved fibrost Vey; den dannede nedentil en Bue, og derfra strakte 

en Benkam sig om paa hver Side, saa at der i Forening med en midterste Kam (et forbenet 

Septum) paa Forbeningens overste Flade dannedes tre parallelt forlobende takkede Kamme 

med Brusk i Hulheden mellem Kammene, repræsenterende tvende Næsegange i Snabelen, 

skjondt der udvendigfra kun var et enkelt Næsebor. Forresten manglede alle Conche. 

Orbita. Oienlaagene dannede en rhomboidalsk Spalte og have ikke kunnet be- 

dække Bulbus; denne var det ikke muligt at undersoge noiere, hvilket ogsaa gjelder om 

N. opticus, hvoraf uden Tvivl kun den fibrose Skede var levnet. Oienspalten havde en 

største Brede af 22™™, en største Hoide af 14™™. I begge Qienlaag fandtes Spor af to 

Tarsi paa hver Side af Oiets Midtlinie. Afstanden fra Rhomboidens nederste Spids til 

Randen af Overlæben udgjorde 21%" og var større end sædvanligt. I Qienhulen fandtes 

foruden det destruerede Øie Fidt og Bindevey. Den skeleterede Orbita havde en største 

Hoide af 21™, en største Brede mellem Spidserne af Processus frontalis ossis zygomatici 

af 3Omm, Dens Rande dannedes oventil paa hver Side af Margo supraorbitalis ossis fron- 

talis, som med den mellemliggende Cartilago nasalis paa hver Side dannede en Bue af om- 

trent 90°; paa Siderne og fortil begrendsedes den af Margo orbitalis ossis zygomatici, 

mellem dem af Margo anterior corporis ossis maxillaris superioris i den forhen angivne 
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Udstrækning. Den øverste Væg dannedes fortil af Pars horizontalis ossis frontalis og bag 

den af den nederste Flade af Ale parvæ, som gik i Flugt med den; begge havde en skraa 

Stilling forfra bagtil og ovenfra nedad. Paa Siderne dannedes Væggene af Ale magne og 

de mellem dem og den udvendige Rand af Ale parvæ spændte Hjernehinder, men som 

manglede paa det skeleterede Kranium. Oienhulens Bund dannedes af Ossa lacrymalia og 

Os maxillare superius, som frembød en lyreformig Flade, bag dem af de noget dybere 

liggende Ossa palatina. 

Os maxillare inferius var stærkt udviklet og ragede noget frem foran Os 

maxillare superius. 

5) Cyclopia. Fig. 1, Tab. 7. 

Pathologisk-anatomisk Museum i Kjøbenhavn, K. 24 b. 187. 

Fuldbaaret Foster i Spiritus. Kjonnet ubestemt, da der istedetfor ydre Kjønsdele 

kun fandtes en meget lille Tap. Begge Overarme syntes knækkede; Underarmene vare 

forkortede og dannede en ret Vinkel mod Overarmene; Hænder og Fingre vare normale paa 

Stillingen nær. Der var Sympodia, en Fod med 8 Tæer. 

Hovedets Størrelse var forøget i dets øverste Halvdel. Det udvendige Øre var 

temmelig normalt, det hoire lidt forkroblet. Afstanden fra Øiets nederste Spids til Over- 

lebens øverste Rand udgjorde 167"; midtveis i dette Rum saaes en bueformig Fure, hvis 

Convexitet vendte opad. Fontanellerne vare stærkt udvidede, og der var et Mellemrum 

af 20—45"" mellem begge Ossa parietalia. Hjernen var blød, hydrocephalisk udvidet. Der 

var ingen N. olfactorius, og N. opticus kunde ikke undersøges, men fandtes neppe heller. 

— Svælget endte opad blindt med en Hvælving. 

Os occipitale, Ossa parietalia, Os frontale, som helt igjennem var delt i 

to Dele og ligesom Ossa parietalia forøget i Størrelse, samt Ossa temporalia frembød 

ellers Intet væsenligt at bemærke. De øvrige til Ansigtet hørende Ben kunde ikke under- 

søges neiere. 

Os sphenoideum. Lamina perpendicularis sellæ turcicæ (Fig. 7, b) var flad og 

ragede ikke synderligt i Veiret. Sella turcica var smal og flad og havde i Bunden en 

transversal Forbening. — Ale magne (Fig. 7, c) stod nærmere hinanden end sædvanligt 

paa Grund af den smalle Sella, men deres forreste Ende var ikke dreiet indad. Det lyre- 

formige Rum, som dannedes af Fissura orbitalis superior fra begge Sider, var noget asym- 

melrisk og mindre paa hoire Side. — Ale parvæ (Fig. 7, d) vare forenede ved et Planum, 

men som var mindre bredt end normalt og havde et halvmaaneformigt Udsnit i sin forreste 

Rand. Deres udvendige Ender vare endnu bruskede især heire Sides; den forreste Rand 

var næsten glat, men Margo posterior partis horizontalis ossis frontalis var stærkere takket, 
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og begge Rande vare forenede ved fibrost Vey. Ale parve endte bagtil med en afrundet 

Spids; den højre Sides Spids var kortere end venstres. Mellem begge Spidser fandtes et 

lille enkelt Foramen opticum med fortil afrundet Rand. Begge Spidser stodte lidt asym- 

metrisk til den transversale Forbening paa Bunden af Sella turcica, men syntes ikke at 

vere sammenvoxne med den. Hele den hjerteformige Plade, som Ale parvæ med det 

mellemliggende Planum dannede, var temmelig tynd, hvorimod deres bageste Spidser vare 

tykke. — Ale pterygoidee kunde ikke undersoges. 

Os ethmoideum manglede fuldstændigt paa en lille Pars cribrosa ner (Fig. 7, e), 

der dannede en lille Trekant ind i Incisura ethmoidea ossis frontalis; Spalten laae lidt 

asymmetrisk nærmere over mod venstre Side. Trekantens Spids gik over i Pars nasalis, 

som indeholdtes i en ovenfor Øiet værende polseformig Snabel, der var 20%" lang og 11™™ 

tyk, med et enkelt Næsebor, hvori man kunde trænge 4™ ind; men Brusken i Snabelens 

Indre kunde ikke undersøges noiere. 

Orbita. I Oienhulen fandtes et Øie med to fuldstændige Corner, af hvilke den 

heire var kun halvt saa stor som den venstre. Afstanden mellem de to Canthi externi 

var 35%, Hoiden i Legemets Midtlinie 14™™. Der var en enkelt Caruncula lacrymalis, men 

to fuldstændige Plicæ semilunares conjunctive; ligeledes var der to fuldstændige øverste 

og nederste Qienlaag med Tarsus, men sammenyoxne i Midten. 

6) Cyclopia. Tab. 2, Fig. 8. 

Physiologisk Museum i Kjøbenhavn. (Scheuermann, Januar 1883). 

7'/2 Maaned gammelt, quindeligt Foster. Orene noget forkroblede. Arme og Ben 

normale. 

Hele Kraniet temmelig sterkt udvidet, og Hvelvingens temmelig tynde Ben let 

forskydelige over hverandre. Sterk Ansamling af flydende og koaguleret Blod mellem 

Kraniets Hud og Ben. Fontanella quadrangularis af Middelstorrelse; F. triangularis meget 

stor og forlengende sig med en bred Spalte fremad foran Midten af Ossa parietalia; de to 

nederste Fontaneller temmelig store. Hjernehulheden indeholdt en stor Mengde blodblandet 

Serum; Hjernen var meget blod. Der var en flad, opad let konvex Fure midtveis mellem 

den nederste Oienvinkel og Overlæbens nederste Rand. Munden var 14™ bred, Læberne 

normale. 

Os occipitale var normalt, den øverste Del af Squama noget forstørret. Paa 

Bagsiden af Pars basilaris fandtes midtveis en flad halvkugleformig Fordybning. 

Ossa parietalia vare noget forogede i Storrelse, Tubera temmelig fremstaaende. 

Os frontale var helt igjennem delt ved en Spalte, men Tubera ikke meget frem- 

staaende. Spalten fortsatte sig helt ned til den forreste Rand af Incisura ethmoidea. Hver 
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Halvdel havde en skarp bueformig Margo supraorbitalis med et Foramen omtrent midtveis. 

Paa Bagsiden gik Pars perpendicularis skraat over i Pars horizontalis. 

Ossa temporalia med Pars petrosa vare normale; der var ingen Fremstaaenhed 

af Canalis semicircularis inferior og externus. 

Os sphenoideum. Corpus manglede og representeredes kun ved et lille meget 

smalt, fremstaaende Rostrum. Lamina perpendicularis sella turcicæ (Fig. 8, a) var helt igjennem 

brusket; den genuine Brusk var her og paa de nedenfor anførte Steder stærkt rødligt 

farvet ved Imbibition af det i Hjernehulheden indeholdte blodblandede Serum. — Ale magne 

(Fig. 8, b) vare temmelig stærkt udhulede og vendte lige fortil. Randen afFissuræ orbitales superiores 

begrændsede et temmelig smalt lyreformigt Rum, hvori Ale parvæ hvilede. — Ale parvæ 

(Fig. 8, c) vare helt igjennem forbenede med Undtagelse af Enderne af Processus ensiformis, som 

lagde sig ind i Rummet bag Margo posterior partis horizontalis ossis frontalis. De vare 

forenede i Legemets Midtlinie og dannede tilsammen en ligebenet Trekant, hvis fortil ven- 

dende Basis var 217" bred. Trekantens forbenede Spids vendte bagtil, stødte umiddelbart 

til den forreste Flade af den bruskede Lamina perpendicularis sellæ turcicæ og laae ovenfor 

det nysnævnte Rostrum, fra hvilket den var adskilt ved et lavt trekantet Mellemrum. Noget 

foran Midten fandtes i den forbenede Trekant et paatvers ovalt 2"* 5 bredt Foramen til Gjen- 

nemgang for den enkelte N. opticus, som var ligesaa blød som den øvrige Hjernemasse 

uden dog at vere atrophisk; dens Skede var ikke fortykket. Nærmest Trekantens Spids 

fandtes bagtil et lille Foramen som Levning af Roddernes tidligere Adskillelse. Trekantens 

Overflade var paa hver Side forsynet med en Fordybning, som gik parallelt med dens ud- 

vendige Rande. 

Os ethmoideum. Den eneste Levning af dette Ben dannedes i Hjernens Hulhed 

af en lille oval Brusk, som sad i den snevre Incisura ethmoidea og sandsynligvis har staaet 

i Forbindelse med den forreste Rand af de sammenvoxne Ale parvæ (Fig. 8, d). Midt i denne 

Bruskplade, som altsaa repræsenterede Primordialbruskens Pars cribrosa, var der et blindt 

Foramen, ikke uligt de Foramina, som ellers findes i Lamina cribrosa til Gjennemgang for 

Lugtenerven, hvilken Nerve dog neppe har været tilstede. Fra Incisura ethmoidea strakte 

Brusken sig ud i en Snabel, som sad ovenfor Øiet og var 15™™ Jang og ved den temmelig 

stærkt indsnørede Basis 12™ bred; den var cylindrisk, noget spidsere nedad. Paa Snabe- 

lens Ende var der en 17" 5 stor enkelt Aabning, gjennem hvilken man kunde trænge 15"" 

ind i en enkelt blindt endende Kanal. Brusken i Snabelen, der kom fra Pars cribrosa, 

dannede en 14™™ lang nedad noget udvidet, hul Cylinder, som endte afrundet 7™™ fra 

Snabelens frie Ende; paa hver Side af Cylindren var der en rund Flig, som om den kunde 

være bestemt for en Ala nasi. Paa Ryggen af Cylindren saaes omtrent midtveis en svag 

Længdefure. Der syntes ikke at være nogen Forbening ved Cylindrens Afgang fra Brusken 

i Incisura ethmoidea; Cylindren blev dog ikke aabnet for at skaane Præparatet; af samme 
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Grund blev heller ikke den nederste Flade af Basis cranii eller Tændernes Forhold 

undersøgt. 

Orbita. Aabningen for Øiet havde en rhomboidalsk Form, en største Brede af 15™™, en 

største Høide af 14™™ og omgaves af fire smaa Tarsi, som vare forsynede med Øienhaar, men ikke 

kunde lukke for Øiet. I den nederste afrundede Vinkel fandtes en enkelt lille Garuncula 

lacrymalis. Oieæblet var enkelt, men der var to smaa Corneæ, som vare forenede i Lege- 

mets Midte ved et tendinøst Tverstykke. Oienbryn vare neppe kjendelige. Orbitas største 

Tverdiameter var 26™". Den øvrige Del af Orbita kunde ikke undersøges. 

Os maxillare inferius var normalt. 

7) Cyclopia. Tab. 2, Fig. 9. 

Museet i Breslau. Otto, Verzeichniss Pag. 228, Nr. 91, S4 b. Ad monstrum i Spiritus Pag. 85, 

Nr. 73a. Stor Snabel over Oiet. 

Torret Kranium af et 7 Maaneder gammelt, quindeligt Foster. 

Hele Kraniets Benbygning var sterkt udviklet, og alle Ben iser i Lacunar mere 

fremmelige end hos et normalt Foster af samme Alder. Panden var hvælvet halvkugle- 

formigt, og da tillige Tubera parietalia stod halvkugleformigt frem, og Baghovedet ragede 

længere tilbage end ellers, blev hele Lacunar usædvanligt stort og ragede til alle Sider 

ud over Basis cranii, som blev aldeles usynligt, naar man betragtede Kraniet ovenfra. Den 

trekantede og de to nederste Fontaneller vare smaa, Fontanella quadrangularis netop an- 

tydet. Sutura sagittalis var kun svagt sauglakket, ligesaa den øverste Del af Sutura lambdoidea. 

Os occipitale. Pars squamosa dannede ligesom en selvstændig bagtil hvælvet 

Tuberositet, idet den knæformigt var boiet fremad. De øvrige Afdelinger i Benet frembød 

Intet at bemerke. 

Ossa parietalia vare sterkt udviklede og fremstaaende. 

Os frontale var midtveis hvælvet fremad. I sin nederste Halvdel var Benet 

enkelt, den overste Halvdel var delt i to Dele ved en fin Spalte med glatte Rande; ogsaa 

Sutura coronalis havde glatte Rande. Margo supraorbitalis var noget opadkrempet, skarp, 

tykkere og stærkere midtveis, hvor der dannedes en lille Spina, der paa sin nederste Flade 

var forsynet med en Crista som Spor af de to Siders Forening. Paa venstre Side af Crista 

fandtes fortil en rund Aabning af 1™™ 5 Gjennemsnit, med afrundede Rande, hvorfra der gik 

en Kanal skraat opad og endte i en Fure paa Benets Bagside udenfor (foran) Dura mater. 

Det har rimeligvis veret Gjennemgangsstedet for en stor Vene ind i Sinus longitudinalis 

dure matris frontalis. Crista delede den skarpe Øienbue i to Dele; paa hoire Side var 

der et lille foramen supraorbitale, paa venstre Side var dette Foramen angivet ved et lille 

Udsnit; begge laae omtrent midtveis hver i sin Afdeling af Oienbuen. Tectum orbitæ var 
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skraat stillet, og Midten udfyldt med en indtorret, paatvers oval og noget asymmetrisk 

Membran, som bagtil stødte til de i Midtlinien forenede Ale parve. Denne Membran har 

sandsynligvis kun bestaaet af Hjernens Hinder; efterat vere opblodt og undersøgt under 

Mikroskopet fandtes der kun en Traaddannelse som af Dura mater, men ikke Bruskceller; 

den kan derfor neppe ansees for en Pars cribrosa ethmoidea. 

Ossa temporalia vare normale. Den bonneformige store Benplade fra Canalis 

semicircularis inferior og externus var endnu ikke forenet med Os temporale. Membrana 

tympani vendte under en Vinkel af 45° skraat udad. Manubrium mallei var synlig paa begge 

Sider og normal. 

Ossa zygomatica vare normale og ved kort fibros Masse heftede til Processus 

orbitalis externus ossis frontalis. Mellemrummet mellem Enderne af Processus maxillaris 

udgjorde Imm, 

Ossa nasalia fandtes ikke. 

. Ossa maxillaria superiora vare lave, forenede i Midtlinien paa den øverste 

Flade i en Sutur med en svag Crista; paa den nederste Flade var der en skarpere Crista; 

Ganen var hvælvet efter Længden. Foramina infraorbitalia vare normale, men laae tættere 

sammen. Der var intet Spor af Processus nasalis. Foramen incisivum fandtes paa den 

nederste Flade paa hver Side af Crista, men endte blindt opad. Saavidt man kunde skjønne, 

var der kun to Incisivi; derpaa fulgte en Caninus, som dog ikke var ret tydelig, derpaa to 

Molares. 

Ossa lacrymalia vare meget smaa. De vare forenede i Legemets Midtlinie ved en 

lille Ophoining, som var uden Sutur, og dannede tilsammen en rhomboidalsk Benflise 

med en lille Fordybning paa hver Side, men ellers uden noget Spor af en Ductus 

lacrymalis. 

Ossa palatina. Pars horizontalis og pyramidalis forholdt sig som i Kraniet 

Nr. 1. Det Sted, hvor Choanne posteriores skulde findes, var lukket med en trekantet 

Benflise, som vendte Spidsen opad, medens de udvendige Rande, hvoraf den paa venstre 

Side var svagt serrat, stodte til Ala pterygoidea interna og laae indenfor og bag den. 

Hele Benflisen havde en skraa Retning og var delt i Midten ved en lige Sutur. 

Gs sphenoideum. Lamina perpendicularis sellæ turcice stod stærkt frem, adskilt 

ved en temmelig bred Brusk fra Pars basilaris ossis occipitalis. I Bunden af Sella var der 

en let Fordybning, men intet Foramen. I den forreste Del af Bunden var der en lille 

uregelmæssig Knude, hvorpaa de tykke cylindriske Radices posteriores foraminis optici 

støttede sig. Hele den øvrige Del af Corpus med Sinus sphenoidei manglede. — Ale 

magne havde i det hele deres normale Form og Storrelse, men vare dreiede noget fortil 

og indad, idet de med Randene af Fissura orbitalis superior begrendsede et lyreformigt 

Rum, i hvis Midte Ale parve hvilede. Foramen ovale, rotundum og carotidis interne vare 

Vidensk. Selsk, Skr., 6 Række, naturv, og mathem. Afd, I, 9. 56 
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normale. — Ale parve vare sammenvoxne uden kjendelig Sutur i Legemets Midtlinie og 

dannede her et solid Mellemstykke, som forfra bagtil maalte 5™™. Fra Siderne af dette 

Parti gik en lige afskaaren Processus fortil og stødte til Pars horizontalis ossis frontalis i 

kun ringe Udstrekning; Spidserne strakte sig bagtil og dannede i Forening et enkelt paa- 

langs ovalt Foramen opticum. Fra Undersiden af Spidserne afgik den cylindriske bageste 

Rod til Foramen opticum. — Ale pterygoideæ vare mindre stærkt udviklede og stod noget 

mindre paatvers end ellers i Cyclopia. Randene af Ale pterygoidee interne, som stødte 

til Benpladen fra Ossa palatina, vare noget takkede. 

Os ethmoideum manglede fuldstendigt; som ovenfor anfort har den mellem den 

forreste Rand af de forenede Ale parve og den bageste Rand af Pars horizontalis ossis 

frontalis værende asymmetriske Membran neppe været indtørret Brusk af en Pars cribrosa. 

Orbita var oval paatvers og havde en største Brede mellem Spidserne af Processus 

frontalis ossis zygomatici af 25", en største Hoide af 19™™. Crista i Midten af Os fron- 

tale taler for, at der har været to mere eller mindre sammenvoxne Corner. Margo supra-, 

orbitalis dannede en skarpere, men mindre Bue end Ossa zygomatica med Ossa maxillaria 

superiora. Q@ienhulens Loft var midtveis membranost; Ala magne stærkt udviklede, og 

Roden af Ale pterygoideæ ragede hoiere op end ellers, idet de bidrog til at lukke Orbita 

bagtil og nedad. 

8) Cyclopia. Tab. 2, Fig. 10. 

Fodselsstiftelsens Museum i Kjebenhavn, H. 19a. Kun Hovedet findes. Skeleteret af A. Hannover. 

Fuldbaaret Foster i Spiritus. Fontanella triangularis og quadrangularis vare meget 

smaa. Benenes Tykkelse normal. Det hoire Ore lidt forkroblet. Munden var 20" bred, 

Leberne tynde. Ovenfor Munden fandtes en svag opad konvex Fure. Svelget endte blindt 

opad, idet der dannedes en kuppelformig Hvælving beklædt med Slimhinde, under hvilken 

der fandtes et stærkt Senevæv. 

Os occipitale (Fig. 10, a). Den nederste Del af Squama var temmelig flad, den 

øverste noget stærkere hvælvet end ellers. Pars basilaris (Fig. 10, b) var paa sin bageste 

Flade midtveis forsynet med en dyb rund Udhuling; en anden lille Udhuling fandtes nær- 

mest den nederste Rand. Pars basilaris fortsatte sig opad uden Afbrydelse i Pars perpen- 

dicularis sellæ tureic®. 

Ossa parietalia (Fig. 10, e) vare store og stærkt hvælvede. 

Os frontale (Fig. 10, h) var nedentil smallere end sedvanligt, opad sterkt hvelvet 

fortil. De to Halvdele vare oventil adskilte, men nedentil sammenvoxne indtil henimod 

Incisura ethmoidea og uden Spor af Sutur. Et noget deformt Foramen supraorbitale 
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fandtes paa hver Side i den skarpt fremstaaende Margo supraorbitalis i en Afstand af 

10™" fra Incisura ethmoidea. Denne var trekantet og havde en største Brede af Anm og en 

Længde af 7™™. Pars horizontalis var forfra bagtil kortere end sædvanligt og stødte med 

en svagt takket Rand til den forreste Rand af Ale parvæ. Randene af Incisura ethmoidea 

strakte sig fortil frem op over Margo supraorbitalis og endte her paa hver Side af Sutura 

frontalis med en komprimeret 2" hoi Spids, hvorpaa den forbenede Levning af Primor- 

dialbruskens Pars nasalis var heftet ved Senevæv. Processus orbitalis externus var kun 

svagt udpreget. 

Ossa temporalia. Paa venstre Side var Canalis semicircularis superior og Fossa 

subarcuata misdannede og meget uregelmæssige. Den forbenede Som, hvormed Pars 

petrosa stoder til Pars squamosa, var sterkt udviklet paa begge Sider. Angaaende Enkelt- 

hederne i Bygningen af Pars petrosa maa henvises til Tegningen (Fig. 10 indenfor d). 

Ossa zygomatica strakte en kort Processus frontalis i Veiret, som ved Senevæv 

var forbunden med Processus orbitalis externus ossis frontalis. 

Ossa nasalia manglede fuldstendigt. 

Ossa maxillaria superiora. Processus nasalis og Antrum Highmori manglede, 

og Benet var sammentrykket saaledes, at den overste og nederste Veg (Paries orbitalis og 

palatina) vare sammenvoxne. Paa den nederste Flade fandtes midtveis en sterk Crista, 

hvori man ikke kunde opdage nogen Deling. Der var intet Spor af Ossa intermaxillaria 

eller af Foramen incisivum, dog begyndte den nevnte Crista med en Fordybning bag 

Skjæretænderne. Der fandtes to meget brede Tandkimer for Ineisivi, og udenfor disse 

Tandkimer for Caninus og Molares. Paa den øverste Flade var der i Midten en let Op- 

heining efter Lengden, som fortil spaltede sig gaffelformigt, dannende en sterk lige Crista 

paa hver Side. Udenfor dem fandtes en normal Canalis og Foramen infraorbitale, men de 

laae tættere sammen end ellers. 

Ossa lacrymalia fyldte det nysnævnte trekantede Rum mellem den sig gaffel- 

formigt delende Crista. Hvert Os lacrymale var 7™™ langt og 2"" paa det bredeste Sted. 

Benet bestod af to Dele: en bageste mindre Del, som indad var plan, nedad forsynet med 

et Foramen nutritium og udad tilspidset, og en storre indvendig, tyndere og bredere Del, 

som dannede en spids Vinkel med den bageste Del, Den bredere Del var udhulet, og Ud- 

hulingen fra begge Siders Ben dannede i Forening en nedad blindt endende enkelt Taaresæk, 

som lagde sig ned i en Udhuling mellem Gaffelens Grene. Midt paa den kanalformige 

Dels nederste (bageste) Flade sad en lille fin smal Krog, som endte frit fortil. De enkelte 

Dele af Os lacrymale kunde saaledes ret godt eftervises trods Benets forkroblede Tilstand. 

Efterat Ossa lacrymalia vare losnede fra deres Underlag, fandtes dette at bestaae af en blod 

Masse, som adskilte Ossa lacrymalia fra Ossa maxillaria superiora, af Udseende som Brusk, 

56" 
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men under Mikroskopet kun bestaaende af fibrost Væv med Kjerner. Dette Væv var enten 

Periosteum eller andre Levninger af en Taarekanals Bekledning. 

Ossa palatina. Pars horizontalis lagde sig kileformigt ind i Os maxillare og 

havde en sterk Fordybning efter Lengden. Dens bageste Rand dannede en nedhengende 

lille afrundet Kam; derfra strakte en tynd Benplade sig i Veiret under en nesten ret, kun 

lidet stump Vinkel og støttede sig med en takket Rand til den nederste Flade af Os basi- 

lare omtrent paa det Sted, hvor Pars basilaris ossis oceipitalis stødte til Corpus ossis 

sphenoidei. Benpladens udvendige Rande sluttede sig noie til Indsiden af Ala pterygoidea 

interna. Den havde en trapezoidal Form, var smallere oventil, hvor Randen ved stærkt 

Senevæv var heftet til Os basilare, og havde midtveis et Udsnit, som om det kunde vere 

et Rudiment af en Næsegang, men Aabningen var lukket med stærkt Senevev; Aabningen 

var 2—3™™" bred og hoi. Paa sin nederste Flade viste Benpladen ikke noget Spor af at 

vere sammensat af to Sidehalvdele, og istedetfor en Sutur fandtes kun et Par smaa Fora- 

mina nutritia; paa den overste Flade derimod, som dannede en mere stump Vinkel med 

Pars horizontalis fandtes en stærkt fremstaaende sadelformigt udhulet Crista, og Benpladen 

boiede sig noget i Veiret, idet den naaede hen mod Os basilare. Foramen pterygo-palatinum, 

som udelukkende tilhorte Os palatinum, laae paa den nederste Flade i Pars horizontalis 

foran den nævnte nedhængende Kam, men paa den øverste Flade laae dens store Aabning 

i Benpladen, en paa hver Side af den sadelformige Crista; Kanalen havde den sedvanlige 

Retning ovenfra nedad og lidt fortil. Et mindre Foramen pterygo-palatinum fandtes paa 

hver Side udåd i Pars pyramidalis bag det større og bag den ovenfor nævnte nedadvendende 

Kam. Pars pyramidalis ossis palatini havde sin normale Form og Plads. 

Os sphenoideum. Af dette Ben manglede den forreste Halvdel af Corpus med 

Planum og Sinus sphenoidei med Cornua Bertini, fremdeles Radix anterior foraminis 

optici og den forreste Del af Bunden af Sella turcica. — Ale magne (Fig. 10, f) vare noget 

forogede i Storrelse og med deres overste eller forreste Ende dreiede indad, saa at den 

Rand, der begrendsede Fissura orbitalis superior, fortil vendte sig indad. Foramen rotun- 

dum, ovale og spinosum fandtes omtrent paa deres normale Plads. — Alæ parvæ (Fig. 10, g) 

vare fuldstændige i den Rand, hvormed de stødte til Margo posterior partis horizontalis ossis 

frontalis, men adskilte i Legemets Midtlinie ved en tynd Brusk, som derfra fortsatte sig ud 

i den rudimentaire Pars cribrosa. Radix posterior foraminis optici fremtraadte som en 

kolleformig, bagtil tilspidset Del, hvis Underside i Enden var sammenvoxen med Processus 

clinoideus medius, der var udtrukken til en lille Cylinder paa hver Side, begrendsende den 

levnede Del af Bunden af Sella turcica fortil. I Bunden af denne lille og smalle Sella 

fandtes en blindt endende rund Aabning for Canalis Rathkii. Den bageste Veg af Sella 

var sterkt fremstaaende, afrundet oventil og havde paa sin bageste Flade en stor, lodret oval, 

flad Fordybning; paa dens forreste Flade fandtes en stærk Fordybning, som repræsenterede 
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et Rudiment af Sinus sphenoidei. Paa Siderne af denne Del var der en stor Aabning for 

Canalis caroticus. — Ale pterygoidee vare brede, og Ale pterygoideæ interne med den 

mellem dem verende Benplade fra Ossa palatina lukkede Svelget oventil. 

Os ethmoideum manglede fuldstændigt med Undtagelse af et brusket, lille, tre- 

kantet Rudiment i den bageste Del af Incisura ethmoidea, som dannede Pars cribrosa, 

samt den derfra sig fortsættende Pars nasalis. Der fandtes en pæreformig Snabel, befæstet 

ovenfor det enkelte Øie paa den nederste Del af Os frontale ved Hjælp af en Stilk. 

Snabelen havde nedentil et Gjennemsnit af omtrent 15"": dens Længde var omtrent 20m, 

Paa dens nederste Ende fandtes en fin enkelt Aabning, som ledede ind til en pæreformig og 

med en glat Slimhinde overtrukken enkelt Hulhed, der oventil endte blindt og her stødte til en 

forbenet Del af Primordialbrusken. Forbeningen dannede en Halvring, som yar aaben opad 

(fortil, mod Næseryggen, men derimod lukket nedad (bagtil) og uden Spor af Sutur; Halv- 

ringens nederste Flade var sadelformig. Forbeningen var 3™ bred, paa den nederste Flade 

6™" Jang. Den øvrige ikke forbenede Del af Primordialbrusken, som Halvringen omfattede, 

havde paa Næseryggen en svag og kun ved Loupe synlig Fure; Brusken strakte sig 3™™ 

nedenfor Halvringens nederste Rand, udvidede sig her vingeformigt til begge Sider og endte 

afrundet. Pars nasalis afgik fra den nederste Flade af den rudimentaire Pars cribrosa som 

en Bruskstreng, der temmelig pludseligt blev meget tynd (kun 1™ tyk), idet den traadte 

ind i den Halvring, som den forbenede Pars nasalis dannede. Den tynde Streng repræsen- 

terede Septum nasi, skjondt der ikke var nogen egenlig Næsehulhed. Forresten var Tyk- 

kelsen af den rudimentaire Pars cribrosa ret normal. Brusken var tydelig for det blotte Qie, 

og der fandtes under Mikroskopet store hyaline Bruskceller saavel i den som i Septum lige 

ovenfor Forbeningen. Concha infima manglede fuldstendigt. 

Orbita. Oieæblet var enkelt, sammenskrumpet. Palpebra superior med deri 

værende Tarsus dannede en [4™™ lang, tyk, rødlig Svulst; Palpebra inferior var svagt udviklet. 

Fra Oiets udvendige Vinkler udgik til hver Side en dyb Fure i Huden. Der fandtes paa 

hver Side af Legemets Midtlinie en lille red Knop, den ene noget storre end den anden, 

repræsenterende Rudimenter af Caruncule laerymales. N. opticus var enkelt, oval paatvers 

eller nyreformig med Hilus vendende opad; den syntes sammensat af to Halvdele, hvoraf 

den ene var lidt tykkere end den anden, men der var ikke Spor af nogen Raphe eller af 

Ar, hvorimod der i hver Halvdel var en Canalis arteriæ centralis, som paa den ene Side 

var mindre tydelig. Der var en sterk Skede om hele Nerven. N. opticus traadte ned 

gjennem en Aabning i en mellem Ale parvæ spændt Membran og forløb lige fortil i 

Mellemrummet mellem dem. Fissura orbitalis superior var oventil 21"", nedentil 16", 

Længden fra den forreste Rand af Ale parve til Margo anterior selle turcice 14™™. Orbita 

var i sin forreste Rand oval paatvers; Breden af Margo supraorbitalis paa hver Side var 

14m", af Incisura ethmoidea 4™™, hele Margo supraorbitalis derfor 32mm; Orbitas største 
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Brede 23™™", største Heide 16™. Dens øverste Veg dannedes kun for en ringe Del af Pars 

horizontalis ossis frontalis og af de smaa Ale parve med den mellem dem spendte 

Membran, som gjennemboredes af N. opticus. Midtveis tog den lille Pars cribrosa Del 

i Dannelsen af Orbita. Sideveggen dannedes oventil af en Membran i Fissura orbitalis 

superior, dernest af den meget lave Superficies orbitalis ale magne og af Fissura 

orbitalis inferior, som ligeledes var lukket med en stærk, fibros Membran; fortil dan- 

nedes Væggen af den meget lave Superficies orbitalis ossis zygomatici. Den nederste 

Veg dannedes fortil af det plane Os maxillare superius, hvorpaa fortil Ossa lacrymalia 

hvilede, bagtil af Ossa palatina, der vare kneformigt boiede og lukkede for Svelget 

bagtil. Den bageste Veg dannedes af den forreste Flade af det rudimentaire Corpus 

sphenoideum.  Oienhulens forreste Rand dannedes af Margo supraorbitalis ossis frontalis, 

Margo orbitalis af Ossa zygomatica og midtveis af Margo orbitalis af Ossa maxillaria supe- 

riora. Hele Hulheden bag Bulbus var fyldt med Fedt, uden al Tvivl blandet med Levninger 

af Muskler. 

Os maxillare inferius var normalt, dets nederste Rand maaskee lidt frem- 

staaende. 

9) Cyclopia. 

Fedselsstiftelsens Museum i Kjøbenhavn, H. 19b. Kun Hoved. 

8 Maaneder gamınelt Foster i Spiritus. Stærk Brachycephalia; den nederste Del af 

Baghovedet flad. Panden middelmaadigt fremstaaende. Orene normale. Der var næsten 

ikke noget Spor af Fontaneller. Sinus dure matris vare sterkt fyldte med et fast blodigt 

Coagulum. Benene stodte til hverandre med kun lidet savtakkede Rande; deres Tykkelse 

var normal. 

Afstanden fra den rhombiske Qienspalles nederste Vinkel til Overlebens øverste 

Rand var 20”®, I dette Mellemrum fandtes noget nedenfor Midten en flad, opad konvex 

Fure. Læberne vare smalle især Overleben; Mundens Brede var 5mm, 

Os occipitale. Squama nedenfor Linea semicircularis superior var flad, trykket 

fortil og forøget i Størrelse; Delen ovenfor nævnte Linie var kun svagt hvælvet. Pars 

occipito-mastoidea var stor, brusket helt igjennem og ikke forenet med den modsatte Sides 

uden ved den store mellemliggende Membrana spinoso-occipitalis. Pars basilaris var normal, 

stod temmelig steilt og var midtveis forsynet med en flad, halvkugleformig Fordybning. 

Ossa parietalia vare store, skudte i Veiret og sterkt hvelvede, saa at hele 

Kraniets Loft ragede ud over Basis cranii, dog vare Tubera ikke synderligt fremtredende. 

Os frontale var enkelt, kun i den overste Trediedel var der i Legemets Midt- 

linie en fin Spalte. Benet var smallere end sædvanligt og havde midtveis en enkelt temmelig 
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stærkt fremstaaende Tuberositas, i hvilken Benstraalerne udstraalede til alle Sider, dog saa- 

ledes at man kunde see, at den enkelte Tuberositas var dannet ved Sammensmeltning af 

to. Margo supraorbitalis var skarp og delt ved to godt udviklede Spine nasales. Oien- 

hulens Loft var hvælvet opad ind under Randen. Der fandtes et Foramen supraorbitale 

paa hver Side i Randen eller ovenfor den. Ineisura ethmoidea kort. Processus orbitalis 

externus var kun svag. Paa Bagsiden stod Pars horizontalis paaskraa og gik umærkeligt 

over i Pars perpendicularis; dens bageste Rand var glat og kun indad forsynet med et 

Par Takker. 

Ossa temporalia. Squama temmelig høi og vendende noget fortil. Pars petrosa 

var i det hele normal; dog ragede den gjennem Pars occipito-mastoidea trængte Canalis 

semicircularis inferior og externus stærkt frem og dannede to store Knuder paa Kraniets 

Overflade. 

Ossa maxillaria superiora. Den øverste glatte Flade af det fladtrykte .Corpus 

viste intet Spor til Adskillelse i Legemets Midtlinie. Bag Benets forreste Rand var der en 

trekantet lille Fordybning, med Basis vendt fortil som Levninger af de forenede Fossæ 

lacrymales, men Ossa lacrymalia kunde ikke eftervises, og man kunde ikke trænge igjennem 

Fordybningen. Paa den nederste Flade af Corpus var der midtveis en stærk Crista, fortil 

med Spor af en Adskillelse; paa hver af dens Sider var der en svagere Crista. I Legemets 

Midtlinie fandtes en lille spids Tandkime med fortandet Hætte for en Incisivus, paa hver 

Side af den en meget større, flad Incisivus externus. Dentes canini manglede aldeles, og 

nærmest Incisivus externus kom Tandkimen for en Molaris primus. Der fandtes intet 

Spor af et Os intermaxillare. 

Os sphenoideum. Den nederste og forreste Del af Corpus manglede og dannede 

en Hulhed; Sella turcica derimod var fuldstændig, dyb og forsynet i Bunden bagtil med et 

temmelig stort, men ikke dybt Foramen for Canalis Rathkii; Lamina perpendicularis ragede 

kegleformigt 8™™ i Veiret og var ved et tyndt Brusklag skilt fra Pars basilaris ossis occi- 

pitalis. — Ale magne vendte lige fortil, dannende den bageste Veg af den flade Fossa 

temporalis. De to Siders Fissura orbitalis superior begrendsede et lyreformigt Rum, som 

bagtil var 13™™ bredt og gik skraat fortil, hvor det havde en Brede af 19™™. — I dette Rum 

hvilede oventil Ale parve, som begyndte fra en 3"" hoi cylinderformig Processus clinoideus 

medius og derpaa strakte sig fortil i en Længde af 11™™; deres Rod var tyk og afrundet, 

deres forreste Del bredere og fladere og temmelig uregelmæssig; et Foramen nutritium 

saaes ikke, men derimod et halvmaaneformigt glat Udsnit fortil i deres indvendige Rand. 

Dura mater var udspendt i den ovrige Del af det lyreformige Rum saavelsom mellem de 

indvendige Rande af Ale parve, paa hvilket sidste Sted der var en enkelt rund Aabning 

til Gjennemgang for den enkelte N. opticus, som kom frem bag den bageste Rand af 

Lamina cribrosa ossis ethmoidei; Nerven havde en meget tyk og fast Skede, men der 
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var kun ringe Nervemasse i dens Indre. Foramen ovale og spinosum vare normale. Ale 

pterygoideæ bleve ikke undersøgte, heller ikke Ossa palatina, for ikke at forstyrre Bladdelene. 

Svelget endte nemlig oventil blindt med en hoi kuppelformig Hulhed, hvori det normale 

Velum palatinum viste sig heftet til den bageste Rand af Pars horizontalis ossis palatini 

og derfra hen paa Siderne af Pharynx; i den bageste frie Rand af Velum fandtes midtveis 

en Fortykkelse, fra hvilken en lang Uvula steg ned. Trachea med Epiglottis vare 

normale. 

Os ethmoideum. Heraf existerede kun en meget tynd, for det blotte Øie neppe 

synlig Belegning paa den nederste Flade af den Del af Dura mater, som udfyldte Incisura 

ethmoidea ossis frontalis; Brusken stodte bagtil til den forreste Rand af det trekantede 

7™™ brede Mellemrum mellem Ale parve. Belægningen bestod af genuin Brusk og repræsen- 

terede Pars cribrosa cartilaginis ethmoidei. Fortil gik Brusklaget over i en Snabel. Den 

sad ovenfor Oiet, var pæreformig, ved Basis paa to Steder noget indsnoret, af 20" Lengde 

og 12™™ største Brede, med en enkelt meget fin Aabning paa Spidsen, gjennem hvilken 

man kun kunde trænge 3™" ind i en fin enkelt Kanal. I Snabelens Indre fandtes ingen- 

somhelst Forbening, men en cylinderformig genuin Brusk, som strakte sig fra den forreste 

Rand af Incisura ethmoidea ossis frontalis ned i Snabelen noget nedenfor dens halve Lengde. 

Denne Brusk indeholdt en fin enkelt Kanal, oventil med en lille Hulhed; nedentil udvidede 

Kanalen sig kolbeformigt, men der syntes ikke at vere Forbindelse mellem Kolben og den 

fine Aabning paa Snabelens Spids; i det mindste kunde man ikke trenge ind i Kolben ud- 

vendigtfra, selv ikke med en fin but Naal. Kolben var paa sin Indside bekledt med et Cy- 

linder (Flimmer?)epithelium med Celler af en Længde af Or" 075. 

Orbita. Der var et enkelt meget rudimentairt Øie, hvori de enkelte Dele i dets 

Indre ikke kunde skjelnes; Cornea var utydelig og havde oventil en lille haard deprimeret 

Tap. Oienlaagene dannede en Rhombe med en Tverdiameter af 12™" og en Hoidediameter 

af 8™™; j dens nederste afrundede Vinkel fandtes en enkelt lille Caruncula lacrymalis. 

Fra Rhombens udvendige Vinkler strakte paa hver Side en bueformig dyb Fure sig udad, 

og idet Huden vulstede sig op omkring den, fremkom Udseendet, som om der var to 

Oienlaag med et underliggende doppelt Øie. Orbita dannedes som sædvanligt nedentil af 

Corpus maxillæ, paa Siderne af de temmelig stærkt fremtrædende Ala magne , bagtil af 

Pars horizontalis ossis frontalis og Ale parve, som stod skraat, i Forening med den mellem 

dem spændte Dura mater. 1 skeleteret Tilstand var Orbitas længste Tverdiameter 267", 

Hoidediametren 14™™; Mellemrummet mellem Foramina infraorbitalia og mellem de indven- 

dige Ender af Processus maxillares ossis zygomatici 117%. 

Os maxillare inferius ragede temmelig stærkt frem foran Overkjeben; Tænderne 

vare normale. 
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10) Cyclopia. Tab. 2, Fig. 11. 
Museet i Breslau. Otto, Verzeichniss Pag. 228, Nr. 90, SA a. Kraniet hører til Misfostret i Spiritus . 

Pag. 85, Nr. 71. 

Tørret Kranium af et quindeligt Foster, omtrent 6 Maaneder gammelt, med en 

Snabel over Oiet og en overtallig lille Finger paa hver Haand. 

Lacunar var stærkt hvælvet i alle Retninger, især fortil og faldt skraat af bagtil. 

Os frontale stod med sin nederste Halvdel næsten lodret; Tubera parietalia vare hvælvede 

vinkelformigt ud til Siderne; den øverste Del af Squama ossis occipitalis ragede stærkt 

bagtil. Paa Grund af denne stærke Hvælving dækkede Lacunar hele Basis, naar man be- 

tragtede det ovenfra. Alle Fontaneller vare tilstede, men vare mindre, end man skulde 

vente efter Fosterets Alder. Benenes Suturer vare normale, glatte og ikke takkede. 

Os occipitale. Pars squamosa inferior flad, superior boiet knæformigt fortil. 

Membrana spinoso-occipitalis stor. 

Ossa parietalia vare usædvanligt store, hvælvede som anført, alle Vinkler af- 

rundede. 

Os frontale var hvælvet stærkt fortil og delt i to Dele ved en glat Sutur, som 

ogsaa strakte sig ned i hele Pars horizontalis, hvor der forøvrigt ikke fandtes nogen Inci- 

sura ethmoidea eller Spina nasalis (Fig. 11, e). Ovenfor den temmelig skarpe Margo supra- 

orbitalis var der paa hver Side to eller tre mindre Aabninger med derfra udgaaende Furer 

i Benet som Antydning af Foramen supraorbitale. 

Ossa temporalia vare normale. Membrana tympani stod under en Vinkel af 

80? og vendte lidt fortil og udad, den forreste Ende noget opad og udad. 

Ossa zygomatica vare normale, og deres Processus frontalis forenet med Pro- 

cessus orbitalis externus ossis frontalis ved fibrøst Væv. Mellemrummet mellem Enderne 

af Processus maxillares udgjorde 8™™5. 

Ossa maxillaria superiora. Mellemrummet mellem Foramina infraorbitalia 

udgjorde 8™™. Der var en Crista efter Længden saavel paa den øverste som paa den 

nederste Flade. Saavidt man kunde skjonne, var der kun to brede Incisivi; Alveolus for 

Caninus var neppe kjendelig, hvorpaa der fulgte en Alveolus for en Molaris. 

Ossa lacrymalia dannede tilsammen en Rhombe foran Crista ossis maxillaris 

superioris, som fortil spaltede sig gaffelformigt og bagtil begrendsede Ossa Jacrymalia ligesom 

med en Vold. I Ossa lacrymalia fandtes en enkelt sterk Udhuling. 

Ossa palatina. Fra den bageste Rand af Pars horizontalis steg en hjerteformig 

Benplade skraat bagtil i Veiret og lagde sig til de indvendige Rande af Ale pterygoideæ 

interne, idet den optog Pladsen, hvor ellers Choanne posteriores findes. Benpladen havde 

midtveis paa Bagsiden en lodret Fure. 
Vidensk. Selsk. Skr., 6 Række, naturvidensk. og mathem. Afd. J, 9. 57 
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Os sphenoideum. Lamina perpendicularis selle turcice (Fig. 11, a) var vel udviklet 

og ved en tyk Brusk adskilt fra Pars basilaris ossis occipitalis. Foran den fandtes paa 

Bunden af Sella en stor tragtformig og blindt endende Aabning for Canalis Rathkii, udkledt 

af Dura mater (Fig. 11, b). Den ovrige Del af Corpus manglede, og der var en Udhuling 

ind under Sella. — Ale magne (Fig. 11, c) vare godt udviklede, sterkt konvexe, dreiede 

noget indad og fortil og med deres indvendige Rande begrendsende et lyreformigt Rum, 

hvori Ale parve hvilede. Foramen rotundum og ovale vare store. — Ale parve (Fig. 11, d) 

vare af normal Størrelse og berørte hinanden i en Brede forfra bagtil af 2™™, idet den ovrige 

Del af Planum manglede. Fra Spidsens Underside afgik den bageste Rod for Foramen op- 

ticum i Form af en kort rund Cylinder paa hver Side og var fastvoxen til den forreste 

Del af Bunden af Sella. Dura mater var udspendt mellem de indvendige Rande af Ale parve, 

og i Membranens forreste Del fandtes en rund Aabning, hvorigjennem den enkelte Nervus 

opticus traadte ind under den forreste Del af Ale parvæ. — Ale pterygoideæ vare brede og 

stillede paatvers, idet de tog Benpladen fra Ossa palatina imellem sig. 

Os ethmoideum manglede fuldstendigt. Mellem den bageste Rand af Pars hori- 

zontalis ossis frontalis og det Sted, hvor de to Ale parve stodte til hinanden, var der et 

lille Rum af 1—2™" Gjennemsnit, og som var lukket af Dura mater; men da der ikke fandtes 

nogen Incisura ethmoidea ossis frontalis, var der heller ingen Lamina cribrosa. 

Orbita dannede en sammentrykket Oval; Tverdiametren i Sutura zygomatico- 

frontalis var 19™™, Hoidediametren i Legemets Midtlinie 12, Pars horizontalis ossis 

frontalis var hvælvet stærkt opad. Ale parve stod som sædvanligt skraat; Ale magne 

dannede Sideveggene og vare trapezoidale og af noget uregelmessig Form. Da der ikke 

var noget Spor af en Spina nasalis, har der uden al Tvivl været to noiere forenede Corner 

eller Qine. 

II) Cyclopia. 

Fodselsstiftelsens Museum i Kjebenhavn, H. 4b. 

Fuldbaaret quindeligt Foster i Spiritus. Hele Hovedet var hjelmformigt, men dog 

ikke udvidet i nogen paafaldende Grad. Sterk Forbening af hele Kraniet. Fontanella 

triangularis var neppe kjendelig, Fontanella quadrangularis lille. Overtallig lille Finger ved 

Articulatio metacarpo- digitalis paa heire og venstre Haand og en lignende Taa paa til- 

svarende Sted paa hoire Fod, men ikke paa venstre. Ørene normale. 

Munden var 20”® bred, Læberne tynde; der var en svag Bue over Munden, mellem 

den og Qiet. Underkjæben var ikke fremstaaende. 



Os occipitale var fladt nedenfor Linea semicircularis superior, hvorimod den 

ovenfor Linien liggende Del dannede en paatvers liggende oval Vulst, der lagde sig op 

over den bageste Del af Ossa parietalia. Pars basilaris frembod Intet at bemerke. 

Ossa parietalia vare sterkt hvelvede i deres Tubera. 

Os frontale havde en Tuber i Midten, som ragede frem foran den nedenfor 

værende Del. I uber vare begge Siders Ben sammenvoxne i en Strekning af omirent en 

Tomme, men adskilte opad og ligesaa nedenfor Tuber saavel i Pars perpendicularis som 

i Pars horizontalis. Medens Grændseskjellet mellem disse tvende Afdelinger var skarpt i 

Orbita paa dens Margo supraorbitalis, hvor der fandtes to convergerende Incisure og 

Canales supraorbitales, en paa hver Side, var der i Hjernehulheden intet Grændseskjel 

mellem dem, men Pars perpendicularis og horizontalis dannede tilsammen en skraa Flade. 

Der var ingen Incisura ethmoidea. 

Ossa temporalia vare normale i Henseende til Stillingen. 

Os sphenoideum. Lamina perpendicularis sellæ turcice var fremspringende og 

forsynet med en tyk brusket Rand. Sella var temmelig dyb og havde paa Bunden en 

blindt endende lille Aabning for Canalis Rathkii. — Ale magne vare udbuede i middelmaadig 

Grad. — Ale parve vare smaa og paa Grund af det manglende Planum kun adskilte ved et 

Mellemrum af 1—2™™, som var fyldt med Brusk; den hoire Ala var lidt klumpet og deform. 

Begge havde et stort Foramen nutritium og støttede sig med en rund Cylinder paa den forreste 

Rand af Resterne af Corpus. Af N. opticus fandtes Spor af en Skede; Hjernen var bleven 

fjernet ved en tidligere Sektion. Den nederste Flade af Basis cranii kunde ikke undersoges. 

Os ethmoideum. Brusken fra Mellemrummet mellem Ale parve strakte sig 

fremad nedenfor det Sted, hvor Incisura nasalis ossis frontalis skulde findes, idet hele Pars 

cribrosa manglede. Lige ovenfor Qiet sad en Snabel, 13™™ lang og 10™™ bred; den var 

polseformig eller svagt konisk og havde paa Spidsen en enkelt Aabning, der ledede til en 

blindt endende 3™™ lang Kanal. Efterat Brusken var traadt frem foran Os frontale som 

Pars nasalis, blev den bredere og dannede en Flade, paa hvis Midte man kunde skjelne en 

Lengdefure, men istedetfor at fortsette sin Vei lige fortil ind i Snabelen gik den forst 

noget nedad og omgaves af en forbenet Halvring, som havde sin Plads under Huden i et 

skyttelformigt lodretstaaende Legeme, der var fastvoxet til Mellemrummet mellem begge 

Corneæ og til det rhombiske Øies øverste og nederste Vinkel. Derpaa lagde Brusken sig 

opad den nederste Del af den forreste Flade af Os frontale for tilsidst at fortyndes, gaae 

lige fortil og brede sig i Snabelen, Denne Forskydning og den bekledende Huds Sammen- 

voxning med den øverste og nederste Vinkel af det rhomboidalske Øie kan man maaskee 

tenke sig frembragt ved Tryk ovenfra i Forening med en forbigaaende inflammatorisk Til- 

stand med paafelgende Agglutination paa Stedet mellem begge Corneæ. Idet den forbenede 

Halvring blev trukken ind i Skilleveggen mellem begge Corneæ, kom den til at vende 

57* 



440 74 

Konvexiteten fortil, medens den ellers vender bagtil. Men det rette Leie fremkom, efterat 

Tilheftningens nederste Punkt var losnet med Kniven; naar man da loftede hele Snabelens 

Brusk i Veiret og trak den fortil, kom Halvringens Konvexitet til at ligge bagtil. Halvringen 

var 9%% hei og 6™" bred; den konvexe Flade var glat og havde en lille Afsats nedentil, men 

forresten intet Spor til Tverdeling. I Halvringens Konkavitet var der en fremspringende 

lodret Crista; Halvringens Rande vare temmelig tykke og ru. Dens Indre var ikke blot 

fyldt med Brusk, men tillige med seigt Bindevey. Der fandtes ikke noget Spor af Ossa 

nasalia eller Conche infime. 

Orbita. @iet havde en rhomboidalsk Form, var 227" bredt, 147% heit og havde 

fire smaa tynde Oienlaag, som ikke kunde dække Qiet. Der syntes at vere to smaa Corneæ, 

som vare adskilte ved det nævnte skyitelformige Legeme, der var bedækket af Huden. 

I dens Indre følte man den stærke Forbening, der fremtraadte tydeligt, efterat Huden var 

gjennemskaaren som ovenfor beskrevet. Den øvrige Del af Orbita kunde ikke undersøges. 

12) Cyclopia. Tab. 2, Fig. 12. 

Pathologisk-anatomisk Museum i Kjebenhavn, K. 23. 

Fuldbaaret, men lille mandligt Foster; Penis tydelig, men ingen Testes i Scrotum. 

Kraniets Størrelse var i sin Helhed ikke forøget, Benene overhovedet tykke. Hjernen 

var noget sammenfalden, men syntes ikke hydropisk; den lille Hjerne var blød. Paa hver 

Haand fandtes en overkomplet Digitus minimus, som ved en Stilk, der især var tynd paa 

hoire Haand, hang sammen paa Haandens Ulnarrand med Stedet for Articulatio metacarpo- 

digitalis digiti quinti. Begge Hænders Ulnarrand var boiet noget tilbage mod Ulna. 

Underextremiteterne normale, ligesaa Ørene og Munden; Læberne smalle. Afstanden fra 

Overlebens nederste Rand til Øiets nederste Spids var 19™™; i dette Mellemrum fandtes 

en svag, opad konvex Fure. 

Os occipitale. Pars squamosa dannede en stærk Fremstaaenhed i Regionen af 

Protuberantiæ occipitales og var her usædvanligt tyk. Pars basilaris havde en flad Udhuling 

paa sin Bagside (Fig. 12, a). 

Ossa parietalia vare stærkt hvælvede, men forøvrigt normale. 

Os frontale (Fig. 12, e). De to Sidedele vare paa Forsiden sammenvoxne i deres 

nederste Trediedel, men hoiere op adskilte; paa Bagsiden var Adskillelsen kjendelig nedentil. 

Tubera frontalia vare temmelig stærkt fremtrædende. Margo supraorbitalis var skarp, men 

paa Benets Bagside kunde man ikke adskille Pars perpendicularis fra Pars horizontalis. 

Der var ikke noget tydeligt Foramen supraorbitale, i det mindste ikke noget større. Breden 

af Os frontale var nedentil 43", 
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Ossa maxillaria superiora. Der var en temmelig stærkt fremstaaende Spina 

lige under den felleds lille Caruncula lacrymalis. 

Ossa palatina vare sammenvoxne i Legemets Midtlinie og lukkede Svelget opad. 

Os sphenoideum. Lamina perpendicularis selle turcice ragede temmelig sterkt 

frem og var ved en 3™™" tyk transversal Brusk skilt fra Pars basilaris; Brusken trængte 

5m j Dybden, hvor man stødte paa Forbeningen paa den nederste Flade af Pars basilaris. 

Lamina frembød paa sin Bagside en stor oval temmelig skarpt begrændsel Benkjerne, som 

var en Fortsettelse af Forbeningen i Bunden af Sella. Dens Rande vare overalt omgivne 

af en Brusksem; paa Forsiden af den bruskede Del af Lamina var der en stærk Udhuling. 

Forbeningen i den ikke synderligt dybe Bund af Sella strakte sig gjennem hele Gorpus ned 

til dets nederste Flade. Ogsaa Processus alares vare forbenede, Canalis caroticus tydelig 

paa Siden af Sella. — Ale magne (Fig. 12, b) vare dreiede indad og begrendsede det 

lyreformige Rum, som dannedes af begge Fissuræ orbitales superiores, mellem hvis Rande 

Dura mater var spendt. Ala magna lagde sig med sine Rande foran Os frontale. — Ale 

parvæ (Fig. 12, d) vare fuldstændigt forbenede med Undtagelse af en lille Spids paa deres 

udadvendende Ende. Planum mellem dem manglede aldeles, men mellem deres forreste 

og indvendige Vinkler var der et Mellemrum mellem dem af 1™™5 Brede, som var udfyldt 

med Brusk. Dura mater var udspændt mellem deres indvendige Rande; Infundibulum gik 

her gjennem Dura mater og bag denne N. opticus, der var enkelt og ikke indeholdt Marv, 

men kun bestod af en tom Skede, som derpaa traadte ned foran Radix posterior foraminis 

optici for at begive sig til Qiet. Radix anterior foraminis optici manglede; Radix posterior 

(Fig. 12, c) dannede paa hver Side en kort Bencylinder, der strakte sig fra Undersiden af 

Ala parvas bageste Spids til Forsiden af Levningerne af Corpus ossis sphenoidei. Paa den 

everste Flade af hoire Ala parva fandtes et stort Foramen nutritium. 

Os ethmoideum manglede fuldstændigt. Der fandtes kun en tungeformig, 9™™ 

lang og 3 til 5" bred Bruskplade, som fra Brusken mellem de indvendige Vinkler af Ale 

parve strakte sig fortil ind i den lille Incisura ethmoidea ossis frontalis og repræsenterede 

Lamina cribrosa. Herfra strakte Brusken sig fortil i Incisura nasalis, som paa hver Side 

var begrendset af en lille Spina nasalis, og dannede Primordialbruskens Pars nasalis. 

Ovenfor Qiet fandtes en 187” lang og 10™™ tyk, cylindrisk, ved Afgangen fra Panden 

noget indsnoret Snabel. Paa den frie Ende var der en aabentstaaende rund Aabning af 

im Gjennemsnit, gjennem hvilken man med en Sonde kunde trænge 16™™ (altsaa næsten 

hele Snabelens Længde) ind i en enkelt Kanal. Noget ovenfor Snabelens frie Ende saaes 

der paa dens overste Flade to flade Udhulinger og paa den nederste to lignende, men 

meget svage, saa at man kunde tenke sig, at den mellem dem verende Hudfolde indeholdt 

Ale nasi. Naar man aabnede Snabelens Brusk ovenfra, kom man ind i den blindt endende 

enkelte Næsehulhed, som kun var beklædt med en fin Slimhinde. Da denne var borttagen, 
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stodte man i Legemets Midtlinie paa en Forbening, hvis bageste Rand laae 6™™ fra Randen 

af Incisura nasalis, og som dannede en flad, tynd, oventil konkav, 3™™ forfra bagtil bred 

Halvring. Afstanden mellem Halvringens opadvendende Ender var 5"*; den var plan paa 

sin Indside og gik vingeformigt opad; Udsiden blev ikke undersegt. 

Orbita. Oiets udvendige Aabning havde Form af en Rhombe; dens lodrette Diameter 

var 6™", dens horizontale 14™". Opad og nedad vare Rhombens Vinkler afrundede, men ud 

til Siderne tilspidsede, og de fortsatte sig udad med en meget dyb Fure, saa at det ved 

første Oiekast saae ud, som om der var to Øine skjulte under Huden, men ved nærmere 

Undersøgelse viste det sig, at der var to ufuldstændige Palpebre superiores og inferiores, 

som dannede Rhombens Sider; i Rhombens nederste Vinkel stødte de to nederste Qienlaag 

sammen i en fælleds meget lille Caruncula lacrymalis. I Rhombens Bund laae et Øie, 

saavidt man kunde skjønne, med enkelt Cornea, som var stærkt rynket paatvers. Oien- 

laagene laae overalt lost paa Cornea, saa at man kunde trenge ind mellem begge, mindst 

mellem Cornea og nederste Øienlaag, mest i Rhombens udadvendende Vinkler. Orbila var 5) 

fyldt med Fedt og Bindevæv, maaskee ogsaa med Levninger af Muskler. Margo supraorbi- 

talis var enkelt og havde et lille Udsnit for Snabelen midtveis. — De ovrige Dele navnlig 

den nederste Flade af Basis cranii og Svælget kunde ikke undersøges noiere for ikke at 

tilintetgjore Præparatet. 

13) Cyclopia. Tab. 2, Fig. 13. 

Museet i Breslau, Nr. 84 aa, men findes ikke opført i Ottos Verzeichniss. 

Tørret Kranium af et 74/2 Maaned gammelt Foster. 

Hele Kraniet var hvælvet stærkt opad, i ringe Grad fortil, men ikke bagtil. Fon- 

tanella quadrangularis dannede fire lange smalle tilspidsede Flige; Fontanella triangularis 

var neppe antydet; Fontanella inferior et anterior var kun lille, inferior og posterior stor. 

Os occipitale var temmelig stort, den nederste Del af Squama flad, den overste 

Del beiet bueformigt fortil. Pars condyloidea og basilaris normale. 

Ossa parietalia vare store, men ikke synderligt udbuede. Sutura sagittalis og 

lambdoidea vare takkede, temporalis kun i ringe Grad. I Sutura coronalis var Benets 

nederste to Trediedele sammenvoxne med Os frontale; den tidligere Sutur var betegnet med 

en let fremspringende Crista; den overste Del af denne Sutur dannede derimod en af de 

fra Fontanella quadrangularis kommende Spalter. 

Os frontale (Fig. 13, e) var smalt og heit og kun lidet hvelvet. Margo supra- 

orbitalis var stærkt fremspringende. Sammenvoxningen med Ossa parietalia er nylig nævnt. 

I Legemets Midtlinie var der ikke Spor af Sutur, men Benets Halvdele vare sammenvoxne 

saavel i Pars perpendicularis som i horizontalis; kun i den overste Trediedel var der en 
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Fissur fra Fontanella quadrangularis. Tectum orbitæ var hvælvet stærkt opad, men dette 

var ikke synligt paa Kraniets Indside, hvor Pars perpendicularis tilsammen med Pars hori- 

zontalis dannede en skraa Flade. I den bageste Rand af Pars horizontalis fandtes flere 

Udsnit. Paa det Sted, hvor en Snabel muligen har siddet, var der en Fremstaaenhed ind 

under Margo supraorbitalis, hvorfra en flad Crista lob bagtil paa Undersiden af Pars hori- 

zontalis. Et Foramen supraorbitale fandtes paa hver Side og aabnede sig i Pars horizon- 

talis inde i Orbita bag Margo supraorbitalis. Processus orbitalis externus var bred og flad. 

Ossa temporalia vare normale. Membrana tympani stod under en Vinkel af 

omtrent 45°, vendende skraat udad og nedad. 

Ossa zygomatica. Afstanden mellem Enderne af Processus maxillares var 77, 

Ossa maxillaria superiora. Corpus, som dannede Bunden af Orbita, havde en 

svag Crista efter Længden, hvori der var en glat Sutur, som fortil delede sig gaffelformigt 

for at optage Ossa lacrymalia; paa den nederste Flade var der en stærkere Crista, men med 

mindre tydelig Sutur. Derimod var der ikke noget Tegn til Adskillelse paa Legemets 

forreste Flade, heller ikke Spor af noget Os intermaxillare. Foramina infraorbitalia og 

Kanalen til den vare tydelige og store. Der var 4 Alveoli til fire Skjæretænder; den ud- 

vendige havde sin Plads udenfor Foramen infraorbitale , men efter Formen at domme, lig- 

nede den ikke en Caninus. De ovrige Alveoli vare for Storstedelen destruerede. I Midt- 

linien bag Mellemrummet mellem de to indvendige Incisivi var der en tragtformig lille 

Fordybning, maaskee en Antydning af et Foramen incisivum. 

Ossa lacrymalia udfyldte et lille trekantet Mellemrum foran Crista paa den 

overste Flade af Ossa maxillaria superiora og vare forsynede med en Fordybning. 

Ossa palatina. Pars horizontalis var smal, udhulet og forsynet med et Foramen 

pterygo-palatinum anterius og posterius. Midtveis strakte Crista palatina sig som Fort- 

settelse af Crista ossis maxillaris superioris og endte med en lille Spina. [Fra den bageste 

Rand af Pars horizontalis strakte et smalt, let halvmaaneformigt og udad tilspidset Tver- 

stykke sig lodret i Veiret uden Spor af Sutur, men med et lille, enkelt, blindt Foramen i 

Midtlinien, hvor det afgik fra Pars horizontalis. Fra dette enkelte Tverstykke strakte to 

lancetformige Blade sig skraat i Veiret, adskilte i Midtlinien ved en aaben Spalte; deres 

Spids naaede nesten op til den nederste Flade af Levningerne af Corpus ossis sphenoidei, 

medens deres udvendige Rande støttede sig til Indsiden af Ale pterygoideæ interne, dog 

adskilte fra dem ved en Spalte; paa den forreste Flade var en Crista dannet i Legemets 

Midtlinie. En ikke meget sterk Processus pyramidalis lagde sig ind i Fissura pterygoidea. 

Os sphenoideum. Lamina perpendicularis selle turcice (Fig. 13, a) var ved en 

tyk Brusk skilt fra Pars basilaris ossis occipitalis; den var usædvanligt stor og ragede høit 

i Veiret. Foran den i Bunden af den smalle Sella fandtes et temmelig stort, blindt endende 

Foramen for Canalis Rathkii (Fig. 13, ec). Den forreste Flade af Corpus var udhulet. — 
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Ale magne (Fig. 13, b) vare trængte fortil og indad, hvorved Breden af den lyreformige 

Aabning, som dannedes af begge Fissuræ orbitales superiores, blev formindsket. De vare 

stærkt hvælvede udad. Foramen rotundum og ovale vare normale. — Ale parve (Fig. 13, d) 

vare pæreformige, afrundede og forkrøblede; deres bageste Spidser ragede kun meget 

lidet frem, og lidt foran deres bageste Ende støltede den cylindriske nederste Rod af 

Foramen opticum sig paa den forreste Del af Sella. 1 det indvendige Rum mellem Ale 

var Dura mater udspændt, hvori der efter al Sandsynlighed har været en Aabning for 

N. opticus. De forreste Ender af Alæ stødte sammen i Legemets Midtlinie uden dog at 

være sammenvoxne; deres forreste Rand berørte kun i ringe Udstrækning den bageste 

Rand af Pars horizontalis ossis frontalis. I hver Ala fandtes et Foramen nutritium. — 

Alæ pterygoideæ bredte sig noget paatvers i en svag Bue, men vare forresten ikke 

stærkt udviklede. 

Os ethmoideum manglede fuldstændigt, og da det var et tørret Kranium, kan 

det ikke afgjøres, hvorledes Snabelen har forholdt sig. 

Orbita var rektangulær med afrundede Hjørner. Den største Brede paa Forbe- 

ningsstedet af Os frontale og zygomaticum var 21™™, Hoiden i gLegemets Midtlinie 16™™. 

Pars horizontalis ossis frontalis var som anført hvælvet stærkt opad og kun forsynet med en 

flad Crista midtveis; Øinene have derfor sandsynligvis været temmelig stærkt sammensmeltede. 

Paa deres nederste Flade gik Ale parvæ, som dannede den bageste Del af det skraa Øienloft, 

i Et med de cylindriske bageste Rødder for Foramen opticum, og disse gik atter umid- 

delbart over i Levningerne af Corpus ossis sphenoidei. Ale magne ragede stærkt frem. 

Fissuræ orbitales superior og inferior vare store. 

Os maxillare inferius dannede fortil en spids Vinkel; den forreste Flade havde 

i Midten en Crista, og den nederste Rand ragede stærkt frem foran den øvrige Del af 

Corpus. Hele Underkjæben maa have raget betydeligt frem foran Overkjæben, og hele 

Ansigtsfladens Stilling været meget skraa. 

14) Cyclopia. Tab. 2, Fig. 14. 

Museet i Breslau. Otto, Verzeichniss Pag. 37, Nr. 84. 

Tørret Kranium af et mindst 8 Maaneder gammelt Foster. 

Samtlige Kraniets Ben vare stærkt forbenede, især Os frontale, dernæst Pars squa- 

mosa ossis occipitalis og Ossa parietalia. Hele Lacunar var vel udvidet til Siderne og 

bagtil, men samtidigt drevet i Veiret, saa at Panden var bleven hoiere, men tillige smallere. 

Fontanellerne vare i det hele smaa og tildels næsten udslettede. Fontanella quadrangularis 

repræsenteredes kun ved fire Spalter mellem Ossa parietalia og de tvende Halvdele af Os 

frontale. Fontanella triangularis var meget lille og havde en Forlængelse i Sutura sagittalis. 
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Af de to nederste Fontaneller savnedes den forreste ganske, den bageste var temmelig stor 

og havde den største Udstrækning af alle Fontanellerne. 

Os occipitale. Pars squamosa bred og sterkt udviklet; dens nederste Del var 

flad, dens øverste sterkt,hvelvet bagtil og med en knæformig Boining fortil. Pars occipito- 

mastoidea normal og godt udviklet. Den gjennem Brusken brudte Canalis semicircularis 

inferior og externus dannede en tyk Benplade uden Spor af Adskillelse. i 

Ossa parietalia vare stærkt udviklede opad, til Siderne og fortil omkring Os 

frontale. Randene i Sutura lambdoidea og omkring Fontanella triangularis temmelig stærkt 

takkede, de øvrige derimod glatte. 

Os frontale (Fig. 14, e) var det tykkeste af alle Ben i Lacunar; det var smalt 

og enkelt, endnu smallere end i foregaaende Tilfælde. I den øverste Halvdel fandtes 

en dog tildels sammenvoxen Sutur midtveis som Spalte fra Fontanella quadrangularis, men 

nedenfor denne saaes der ikke noget Spor af en tidligere Adskillelse. Pars perpendicularis 

dannede en lancetformig, temmelig flad og kun oventil let udbugtet Plade, hvis glatte og 

lige Rande i Sutura coronalis laae i neie Berøring med den forreste Rand af Ossa parie- 

talia og opad endog vare sammenvoxne med disse Ben; i dens bageste Rand fandtes to 

større tungeformige Udsnit. Margo supraorbitalis var ikke synderligt fremspringende, tyk- 

kere nedentil end opad, og dannede to korte Buer, som i Legemets Midtlinie vare forenede 

ved et fra den lille og skraat stillede Pars horizontalis nedstigende uparret Mellemstykke, 

dog adskilt derfra ved en afrundet Spalte. Der var midtveis i hver Bue et meget lille 

Foramen supraorbitale, som aabnede sig inde i Orbita. Paa Benets Bagside var der ingen 

kjendelig Grændse mellem Pars perpendicularis og horizontalis, men hele Fladen stod her 

næsten lodret. Den flade Processus orbitalis externus vendte lige fortil, forenende sig 

med Os zygomaticum ved en svagt takket Sutur. 

Ossa temporalia. Pars petrosa var normal, saavidt man kunde skjønne gjen- 

nem den bedækkende Dura mater. Sutura squamosa var svagt takket. Membrana tympani 

vendte skraat udad, nedad og fortil. 

Ossa zygomatica havde en trekantet Form, idet den nederste Vinkel manglede; 

Processus frontalis var tilspidset. Afstanden mellem de indvendige Ender af Processus 

maxillares var 97”, 

Ossa maxillaria superiora havde paa deres forreste Flade oventil en temmelig 

stærkt fremspringende Spina nasalis. Paa den øverste Flade af Corpus fandtes midtveis en 

glat Sutur, men ingen Crista, som derimod saaes paa den nederste Flade. Intet Spor af 

Os intermaxillare. Foramen infraorbitale var stort. Det syntes, at der kun var Lo Incisivi, 

udenfor dem en Caninus og en Molaris. 

Ossa lacrymalia dannede tilsammen en lille rhombisk Udhuling bag Spina 

nasalis. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6 Rekke, naturvidensk. og mathem. Afd. I, 9. 58 
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Ossa palatina. Crista fra Ossa maxillaria superiora fortsatte sig som Crista 

palatina og endte med en Spina; paa hver Side af den var der fortil et Foramen, og udenfor 

dette et Foramen pterygo-palatinum. Ovenfor den bageste Rand af Pars horizontalis fandtes 

et solid Tverstykke, fra hvilket en tungeformig Benplade strakte.sig skraat i Veiret mod 

Corpus ossis sphenoidei, som den dog ikke naaede, fordi der var et Mellemrum af omtrent 

2mm som i frisk Tilstand har været udfyldt med fibros Masse. Benpladen, som vilde have 

lukket for Choanne posteriores, hvis de havde veret tilstede, havde midtveis to lange tynde 

Takker med en Fissur mellem sig. Heller ikke paa Siderne naaede Pladen helt ud til Ind- 

siden af Ale pterygoidee interne. 

Os sphenoideum. Lamina perpendicularis selle turcice (Fig. 14, a), som ved 

en tyk Brusk var skilt fra Pars basilaris, var stor og strakte sig i Veiret; foran den fandtes 

en blindt endende Canalis Rathkii (Fig. 14, b). Den ovrige Del af Corpus manglede. 

Fra den forreste Rand af Sella udsprang to runde Bensoiler, som gik skraat udad og fortil 

og forenede sig med den nederste Flade af de bageste Spidser af Ale parvæ, repræsen- 

terende den bageste Rod af Foramen opticum. — Ale magne (Fig. 14, c) vare dreiede 

fortil; Fissure orbitales superiores lob omtrent parallelt, og begge begrændsede i Forening 

et lyreformigt Rum. Ale magne vare smallere end paa foregaaende Kranium og heller 

ikke saa stærkt udbugtede, men i begge Kranier var Fossa temporalis tvungen. fortil. — 

Ale parve (Fig. 14, d) vare smaa og forkroblede, bredere fortil, hvor de dog ikke vare for- 

enede i Legemets Midtlinie, men udad i en kort Strekning stødte til den bageste Rand af 

Pars horizontalis ossis frontalis. Hele Planum manglede. Mellem de indvendige Rande af 

Ale parve var Dura mater udspændt, og i’den forreste Del af det mellem dem værende 

sexsidede eller ovale Rum var der en Aabning for N. opticus. Den udadgaaende sabel- 

formige Del af Ale parvæ manglede fuldstændigt. — Ale pterygoideæ vare stillede paatvers 

i en svag Halvbue og især externa var bredere end sædvanligt. Man saae paa dette Kra- 

nium meget tydeligt, hvad jeg har gjort opmerksom paa med Hensyn til Forbeningens 

Gang, at Ala pterygoidea er en Processus ale magne og ikke corporis ossis sphenoidei. 

Os ethmoideum manglede fuldstendigt, og det er usikkert, om der har veret 

nogen Snabel. 

Orbita var nesten kredsrund i sin udvendige Rand, kun noget smallere oventil. 

Dens største Brede i Sutura zygomatico-frontalis var 22%", dens største Hoide i Legemets 

Midtlinie 21™™, Loftet dannedes af den lille Pars horizontalis ossis frontalis, som ikke var 

sterkt udbugtet, og af Forsiden af Ale parve. Paa hver Side dannede Ale magne en 

nyreformig Plade. Begge Fissure orbitales vare store især inferior. Hele Ansigtets 

Stilling skraa. 
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15) Cyclopia. Tab. 2, Fig. 15. 

Fodselsstiftelsens Museum i Kjøbenhavn, H. 4 b. 

Fuldbaaret quindeligt Foster i Spiritus. Overtallig lille Finger ved Articulatio meta- 

carpo-digitalis paa begge Hænder. Det hoire Ore lidt forkroblet.  Hjerneskallen var 

dolichocephal i temmelig fremtredende Grad og sammentrykket fra Siderne; den var ikke 

synderligt hvælvet med Undtagelse af den øverste Del af Os occipitale. Benenes Tykkelse 

var normal. Fontanella triangularis og quadrangularis neppe kjendelige. 

Den bageste Halvdel af Hjernehulheden (Hjernen forefandtes ikke) var symmetrisk, 

og Lamina perpendicularis sellæ turcice laae i Legemets Midtlinie. Derimod var der Mangel 

paa Symmetri i Hjernehulhedens forreste Halvdel, idet den var udvidet paa heire Side, 

saa at Hjernegruben, dannet af Ala magna (Fig. 15, c), her var fladere og bredere, men 

paa venstre Side dybere og smallere. Ala parva dextra var trengt mere tilheire, medens 

sinistra indtog sin normale Plads. Os frontale var neppe udvidet paa heire Side; 

Hjernehulhedens Udvidelse angik nærmest kun Ala magna. 

Os occipitale. Den nederste Del af Pars squamosa var temmelig flad; den 

øverste Del var stærkt hvælvet bagtil og ragede hjelmformigt op over Ossa parietalia. 

Ossa parietalia vare længere end sædvanligt, kun udvidede i ringe Grad i 

Tubera, men i deres Hulhed snevrere fortil og endnu mere bagtil. 

Os frontale var helt igjennem delt i to Dele, som laae i noie Berøring med 

hinanden. Den enkelte Tuber frontale gik tilspidset fortil uden dog at rage frem over 

Orbita. Der var intet Foramen supraorbitale og heller ikke nogen Incisura ethmoidea, 

men Pars horizontalis manglede i hele den Strekning, hvor den skulde stode til den for- 

reste Rand af Ale parvæ, og var erstattet ved en Membran (Fig. 15, f). 

Ossa temporalia vare normale. 

Ossa maxillaria superiora bleve kun undersogte paa deres overste Flade, hvor 

der fandtes en svag Lengdekam i Midten, som fortil spaltede sig gaffelformigt og omgav 

en flad halvkugleformig Fordybning af 5"" Diameter, der repræsenterede Levningerne af 

Ossa og Canales lacrymales. 

Os sphenoideum. Lamina perpendicularis selle turcice (Fig. 15, a) var sterkt 

udviklet og brusket i hele sin Peripheri; paa dens Bagside traadte Forbeningen frem i 

Form af en Vifte. Sella turcica var temmelig dyb og havde et blindt Foramen for Canalis 

Rathkii (Fig. 15, b) i sin bageste Del. — Ale parve (Fig. 15, e) vare smaa og forkrob- 

lede; Radix posterior foraminis optici (Fig. 15, d) afgik fra den nederste Flade henimod 

den bageste Spids i Form af en rund Seile; Soilerne fra begge Sider stødte til den 

forreste Rand af Sella; paa hoire Side var Soilen længere og tyndere end paa venstre, 

eftersom Ala parva paa hoire Side laae fjernere fra Legemets Midtlinie; det lyreformige 

58* 
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Rum, som Ale magne begrendsede ved Fissura orbitalis superior, var af samme Grund 

mindre paa hoire Side. Foramina rotunda og ovalia fandtes paa deres normale Plads. Det 

mellem Ale parve værende Planum manglede fuldstændigt tilligemed den underliggende 

Del af Corpus. I Dybden mellem Ale parve var Dura mater udspændt. Den nederste 

Flade af Benet blev ikke undersøgt. 

Os ethmoideum manglede fuldstendigt; der var intet Spor af nogen Pars cri- 

brosa og heller ikke af Pars nasalis, da hele Snabelen indskrænkede sig til en lille cylin- 

drisk Tap, som sad i Huden i den rhomboidalske Oienaabnings øverste Vinkel og var 3™™ 

lang og 1™™ bred. 

Orbita. Oienspalten havde en rhomboidalsk Form, var 18™" bred og 15™™ hoi; 

den dannedes af fire tynde Oienlaag, som ikke kunde dække Qiet. Cornea syntes enkelt 

og bred; i Oienspaltens nederste Vinkel fandtes en enkelt Caruncula lacrymalis. Orbita 

havde en største Brede af 25™™ og Hoide af 20™. Der var nogen Skjævhed tilstede, idet 

Margo supraorbitalis dannede en fladere Bue paa venstre Side. 

16) Cyclopia. 

Physiologisk Museum i Kjøbenhavn (Gleerup)!). 

Fuldbaaret mandligt Foster i Spiritus. Fingre, Tæer og hoire Øre vare normale, 

venstre Ore temmelig stærkt forkroblet. Hovedet var brachycephalt, forlænget opad, med 

temmelig høi Pande og Isseregion. Fontanella quadrangularis og triangularis gik i Et, idet 

der mellem de indvendige Rande af Ossa parietalia var et membranost Mellemrum, som 

fortil var c. 60™" bredt, bagtil c. 20mm og med en Spids strakte sig ind i Os frontale; 

bagtil stødte det til den afrundede Squama ossis occipitalis. 

Munden var 18" bred, Læberne normale. Mellemrummet mellem Øienspalten og 

Munden udgjorde 27™™; lidt nedenfor Midten fandtes en bueformig, opad konvex, flad For- 

dybning. Hjernen befandt sig i en opløst Tilstand og kunde ikke undersøges. Paa 

Overfladen syntes der fortil at have været en stærk Blodansamling, der hang fast til 

Hjernens Overflade. N. opticus var enkelt, atrophisk og dannedes for Størstedelen af en 

meget fortykket Skede. 

') Dette Foster er afbildet i meget formindsket Maalestok af P. L. Panum (Bidrag til Kundskab om 

Misdannelsernes Oprindelse; Nordiskt medicinskt Archiv 1869, 1, Nr.1, Tab. 1, Fig. 6), men man 

faaer en urigtigt Begreb om Oienlaagenes Forhold, naar man med Panum (Pag. 17) antager hele 

den under den saakaldte «Tap i Panden» værende Hudfolde for sen meget stor fælleds Oiespalte, 

som er opstaaet ved, at Øienlaagene fra begge Sider ere sammensmeltede». Hudfolden er, som 

senere anført, 48mm bred, men den egenlige Øienspalte, der ligger skjult under Hudfolden, er kun 
15mm 
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Os oceipitale. Squama var noget forstørret og temmelig stærkt hvælvet bagtil. 

Pars condyloidea var normal, ligesaa Pars basilaris, som paa sin bageste Flade nedad havde 

en halvkugleformig lille Fordybning; Brusken mellem den og Lamina perpendicularis sellæ 

turcice havde en Tykkelse af 1™™. 

Ossa parietalia vare store, godt udviklede. 

Os frontale havde en temmelig stærkt fremtrædende Tuberositas i Legemets 

Midtlinie. Den øverste Rand af Pars perpendicularis dannede to Halvbuer; Benets øverste 

Halvdel var ved en meget snever Spalte delt i to Dele, men i den nederste Halvdel vare 

de to Sider fuldstændigt sammenvoxne. Pars horizontalis gik næsten i Et med Pars per- 

pendicularis og havde derfor en lodret eller kun lidet skraa Stilling; der var en spalte- 

formig Incisura ethmoidea omgiven af en Ophoining af Benet og fyldt med Brusk. Den 

nederste Del af Sutura coronalis og den bageste Rand af Pars horizontalis vare takkede. 

Ossa temporalia med Pars petrosa vare normale. 

Os sphenoideum. Corpus var lille, sterkt komprimeret; Sella turcica temmelig 

dyb og midtveis forsynet med en dyb Aabning; Lamina perpendicularis sterkt fremstaaende, 

skraat stillet, og dens frie Rand brusket. — Ale magne vare temmelig dybt udhulede og 

dreiede fortil. Fissure orbitales superiores begrændsede et lyreformigt Rum, som var 

lukket af Hjernens Hinder, og hvori Ale parve ragede frem. — Ale parve vare tynde 

cylindriske, 14™™ lange, noget opad hvælvede, fortil bredende sig i et smalt Blad, som 

stodte til den bageste Rand af Pars horizontalis ossis frontalis; bagtil vare Ale parve 

udtrukne i en tyndere, rund, 4™™ lang Cylinder, som dannede Processus clinoideus medius 

og var forbenet sammen med Forbeningen paa Bunden af Sella turcica. Paa Udsiden af 

den bladformige Ende af Ale fandtes en ubetydelig 1—2™™ lang Bruskmasse, ligesom der 

ogsaa var en meget tynd Bruskforbindelse i Planum mellem de indvendige Rande af Ale 

parve; Massen indeholdt under Mikroskopet tydelige Bruskceller og strakte sig ind i den 

Brusk, som fandtes i Incisura ethmoidea ossis frontalis. Hjernehinderne vare udspendte 

mellem Alæ parvæ og gjennemborede af N. opticus. 

Os ethmoideum. Ovenfor den øverste lodrette Gren af det Kors, som Qien- 

spalten dannede, sad en pæreformig, ved Tilheftningen noget indsnoret Snabel, som i ikke 

udstrakt Tilstand var 18™" lang og nedentil 10™™ i Gjennemsnit. Paa dens Spids var der 

en enkelt opad tilspidset Aabning, som ledede ind i en enkelt Kanal, hvori man med en 

Sonde kunde trænge 15" ind. Efterat Snabelens Hud var gjennemskaaren, stødte man 

først paa en stærk fibres Skede. Da denne var aabnet, laae Primordialbrusken blottet og 

dannede en 7™™ lang Bruskeylinder, som strakte sig fra Incisura ethmoidea og fortil endte 

med en afrundet Rand. Efterat Bruskeylindren var aabnet, fandtes paa dens Bund fortil 

en hjerteformig, fortil tilspidset og opad aaben, forbenet Halvring, paa hvis øverste Flade 

der var en tynd lodretstaaende Brusk, der ligesom et Septum delede Rummet (Næsegangen) 
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i to fra alle Sider lukkede Afdelinger; de kommunicerede derfor ikke med den opad blindt 

endende og enkelte Gang i Snabelens forreste Ende. Den forbenede Halvring havde en 

Længde forfra bagtil af 2™"5, en største Brede af 2"=, Det bruskede Septum syntes ikke 

at vere sammenvoxet med Bruskcylindrens forreste Veg. Conche infime og Ossa nasalia 

manglede. 

Orbita. Nedenfor Snabelen var der en Tverfolde af Huden af 48™™ Længde med 

en Fordybning paatvers, men denne Fordybning dannede ikke Oienspalten i hele dens Længde; 

thi Oienspalten fandtes kun midtveis lige under Snabelen og fremtraadte som en korsformig 

Spalte af 15™™ Brede og 8"* Hoide; den nederste Del af den lodrette Spalte var noget 

lengere og bredere end den overste Del. De fire Spidser, der stodte sammen i Korsets 

Midte, vare noget fortykkede, især de nederste, og syntes at repræsentere de fire Papille 

lacrymales. I Korsets Bund fandtes en mork fast Masse, hvori man kunde opdage Spor 

af et Oieeble, men ikke kunde adskille Cornea eller andre Dele af Qiet; Øjets rudimentaire 

Tilstand viste sig endnu tydeligere ved Undersøgelse af Øieæblet bagfra, dog skal jeg 

ikke videre indlade mig herpaa, da det ligger udenfor min Opgave. Bunden af Orbita 

dannedes midtveis af den ophoiede Superficies superior corporis ossis maxillaris superioris, 

som kom tilsyne mellem Ale parvæ, efterat Fedt, Muskler og N. opticus vare fjernede. 

Benenes øvrige Forhold i Orbita kunde ikke undersøges, heller ikke Hjerneskallens nederste 

Flade og Tænderne. 

17) Cyclopia. Tab. 3, Fig. 16. 

Pathologisk-anatomisk Museum i Kjebenhavn, 24. 

Syv Maaneder gammelt quindeligt Foster i Spiritus. Meget magert Foster. Hovedet 

var udvidet opad, saa at Øiet laae midtveis i Ansigtets lodrette Linie, og der var kun en 

Afstand af 13™™ fra den nederste Rand af Qienlaaget til den nederste Rand af Overlæben. 

Munden var lille, 14™™ bred, Læberne tynde. @rene vare normale, ligesaa Fingrenes og 

Tæernes Antal. 

Fontanella quadrangularis var lang og smal og adskilte de to Dele, hvoraf Os 

frontale var sammensat. Fontanella triangularis var normal, hvilket ogsaa var Tilfeldet med 

de to nederste Fontaneller. 

Os occipitale. Den overste Del af Pars squamosa var svagt hvelvet bagtil, den 

nederste Del fladere eller svagt hvælvet fortil. Pars basilaris (Fig. 16, a) havde en sexkantet 

Form, men frembød forresten Intet at bemærke, hvilket ogsaa gjaldt om Benets øvrige 

Afdelinger. 

Ossa parietalia vare store og temmelig stærkt hvælvede, deres Tykkelse normal; 

Benstraalerne udstraalede ligeligt til alle Sider fra Tubera parietalia. 
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Os frontale (Fig. 16, f) var hoiere end sædvanligt, men neppe bredere. Det 

stod frem som en flad Halvkugle og bestod af to Halvdele, som helt igjennem vare adskilte, 

og som man kunde bevæge mod hinanden. I hver Halvdel udstraalede Benstraalerne fra 

Tubera frontalia til alle Sider, iser dog tydeligst opad. Der var ingen Grendse mellem 

Pars perpendicularis og horizontalis, hvorfor man heller ikke kunde skjelne nogen Margo 

supraorbitalis; dog var Benets nederste Rand tykkere end den ovrige Del og dannedes af 

lutter nedadvendende, korte, sterke Benstraaler. Der fandtes en lille Incisura ethmoidea, 

6™™ lang og 3%" bred, fyldt med Levninger af den bruskede Pars cribrosa. 

Ossa temporalia. Pars squamosa (Fig. 16, c) havde en normal Størrelse og 

Form. Pars petrosa (Fig. 16, b) syntes i det hele stærkt forbenet og laae mere paatvers 

end ellers, idet den ligesom havde fulgt Ala magna i dens Dreining fortil og indad. 

Foramen auditivum internum var stort, ovalt paatvers og vendte opad og indad. Canalis 

semicircularis superior og Fossa subarcuata vare sterkt fremtredende; Fossa vendte skraat 

indad, opad eg fortil. 

Ossa zygomatica. Processus maxillares strakte sig ind mod Legemets Midtlinie, 

saa at der kun var et Mellemrum mellem dem af 3™™. 

Ossa maxillaria superiora vare stærkt deprimerede; deres øverste Flade dan- 

nede en Trekant med Spidsen bagtil og med en markeret Længdelinie i Midten; denne 

Trekant kom tilsyne i Bunden af den rektangulære Aabning, som dannedes af de forenede 

Fissure orbitales superiores. Foramina infraorbitalia vare smaa; Mellemrummet mellem 

dem udgjorde 8™. Paa Legemets nederste Flade var der fem fremspringende Cristæ. 

Der var kun 3 Incisivi; den midterste var doppelt saa stor og bred som de udvendige; 

udenfor Incisivi fandtes de normale Canini og Molares. 

Ossa lacrymalia vare meget smaa og sammenvoxne med Ossa maxillaria supe- 

riora, saa at man ikke noie kunde skjelne deres Begrendsning. Bag Spidserne af Ossa 

zygomatica dannedes en enkelt Fordybning i Legemets Midtlinie, representerende Fossa 

lacrymalis. 

Ossa palatina bleve kun undersogte ovenfra, hvor de viste sig sammenvoxne 

med Ossa maxillaria superiora. 

Os sphenoideum. Lamina perpendicularis sellæ turcicæ, som ved en dyb og 

med Brusk udfyldt Fure var adskilt fra Pars basilaris, var lille, og Sella kun angiven ved 

en lille afrundet Ophoining, paa hvis Sider der fandtes en lignende Opheining som Antyd- 

ning af den tidligere bruskede Processus alaris. Hele denne Del af Corpus var komprimeret 

og fuldstændigt forbenet. — Ala magna (Fig. 16, d) var forøget i Størrelse og dreiet saa 

stærkt fortil og indad, at de to Rande, som begrændsede Fissure orbitales, lob parallelt 

og dannede et rektangulært Rum af 15™™ Længde og 5-6"" Brede, hvori Dura mater var 

udspændt. Efterat Dura mater var fjernet tilligemed en Del Fedtvæv, stødte man fortil paa 
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Bulbus oculi; bag denne saaes den øverste Flade af Ossa maxillaria superiora. Rektangulets 

Vinkler bagtil vare afrundede, og dets bageste Side dannedes af den forreste Rand af Lev- 

ningerne af Corpus ossis sphenoidei. Foramen rotundum og ovale vare flyttede nermere ind 

mod Legemets Midtlinie, men havde beholdt deres normale Afstand indbyrdes. — Ale 

parve (Fig. 16, e) havde tilsammen Form af en meget langstrakt Rhomboide, som paatvers 

maalte 19%% og paalangs 2 til 7™™. De bageste Spidser vare dreiede indad og sammen- 

voxne bagtil, men adskilte fortil, og midtveis i Rhomboiden fandtes et rundt enkelt Foramen 

opticum, hvorigjennem en enkelt, sandsynligvis atrophisk N. opticus er traadt ned til Qiet. 

Den midterste Del af Rhomboidens forreste Rand gik over i den lille Pars cribrosa, medens 

dens bageste Rand var fri. Hele Benet var tyndt og forsynet med en svag Crista paa 

Overfladen. Udad endte det paa hver Side med en lille membranes Flig, som lagde sig 

mod Randen af Pars horizontalis ossis frontalis, og som rimeligvis kun var en Duplikatur 

af Dura mater, da man ikke med Bestemthed kunde eftervise Bruskceller deri. 

Os ethmoideum. Af dette Ben fandtes kun en lille Pars cribrosa, der fyldte 

Incisura ethmoidea ossis frontalis og havde den ovenfor under Os frontale angivne Slor- 

relse. Pars cribrosa var brusket og viste sig under Mikroskopet at bestaae af ægte hyalin 

Brusk med talrige, tæt sammentrengte Bruskceller. Brusken strakte sig derpaa foran Os 

frontale og gik over i den Brusk, som fandtes i Roden af Snabelen. Denne var befæstet 

over Qiet og havde en Længde af 16™™ og en ensformig Brede af 9™™; den var fladtrykt 

(maaskee kun tilfeldigt) og vendte opad. Den nederste Rand havde en stor tragtformig 

enkelt Aabning, hvorigjennem man kunde trænge omtrent 15™™ ind i Snabelen. Dens 

Vegge vare tynde, og ved dens Basis folede man allerede udvendigt gjennem Huden en 

bevægelig Forbening. Brusken strakte sig en kort Strækning ud i Snabelen og ophørte 

afrundet; saavel den som Brusken, der laae i Forbeningen, var egte hyalin Brusk med 

tydelige talrige Bruskceller. Forbeningen dannede en opad aaben Halvring, som var 4™™5 

hei og 6™ bred; dens nederste Flade var midtveis delt paatvers ved en temmelig sterkt 

fremstaaende Crista. Af det ovrige Os ethmoideum fandtes der hverken noget brusket eller 

forbenet Spor, heller ikke af Conche infimæ eller af Ossa nasalia. 

Orbita. Oienaabningen, som næsten var rund, har ikke kunnet dækkes af Qien- 

laagene. Cornea var bred, men den syntes dog ikke at vere doppelt; derimod var der et 

svagt Spor af to Caruncule lacrymales, idet Oienlaagsranden her var lidt fortykket. I den 

allerede forhen aabnede Bulbus fandtes kun een Lindse, og de ovrige Forhold tydede ikke 

paa, at en anden Lindse skulde vere gaaet tabt. Orbita havde Form af en meget fladtrykt 

Kegle, som vendte Spidsen nedad og bagtil. Det meget skraa Loft dannedes midtveis af 

den forreste Flade af den rhomboidalske Benplade, som sammensattes af de forenede Ale 

parve; bag Ale parve dannedes Loftet af Dura mater, som var udspændt i det rektangu- 

lære Mellemrum mellem Randene af Fissure orbitales superiores. Ud mod Siderne bestod 



Loftet af den forreste Flade af Ale magne, oventil af den nederste Del af Os frontale. 

Den nederste Veg dannedes af de forenede Ossa maxillaria superiora, fortil af de dermed 

sammenvoxne Ossa lacrymalia og af Randen af Ossa zygomatica. 

Os maxillare inferius var tilspidset fortil og noget fremstaaende. 

18) Cyclopia. Tab. 3, Fig. 17—20. 

Pathologisk-anatomisk Museum i Kjobenhavn, K. 22. 

Syv Maaneder gammelt quindeligt Foster i Spiritus. Kroppen, Extremiteterne og 

Orene velskabte. Hovedet var sammentrykket, toppet, naar man betragtede det fra Siden eller 

forfra (Fig. 17 og 18). Nedenfor Panden fandtes en Tverfure af 24™™ Længde; midt i denne 

var der en af to Hudfolder lukket, snever Aabning af 47" Længde, i hvis Bund saaes Lev- 

ninger af et lille Øie (Fig. 17, fl. Tverfuren og Aabningen befandt sig omtrent midtveis i 

Ansigtet, saa at Afstanden fra Oiet opad omtrent var ligesaa stor som Afstanden fra Oiet 

ned til Spidsen af Hagen. Der var ingen Snabel, men som Antydning deraf en lille rynket 

Tverfure af Udseende som et Ar, der fandtes strax ovenfor Oienaabningen. Øiet kunde 

ikke undersoges noiere; paa den indvendige Flade af den afkrengede Hud var der saa godt 

som intet Spor af Oienæble; alligevel maa man dog antage, at det fra Begyndelsen af har 

været tilstede. Ovenfor Tverfuren fandtes Spor af to Oienbryn, hvis Haar udstraalede hvert 

til sin Side skraat udad og nedad fra Legemets Midtlinie af. Munden var lille, 10™™ bred. 

Svelget endte oventil med en afrundet Hulhed, som omtrent kunde optage Halv- 

delen af en sædvanlig rt. Hulheden var hvælvet opad og fortil og endte her blindt. Den 

bageste Del af Hulhedens nederste Veg dannedes af det horizontale Palatum molle, som 

havde en halvmaaneformig, fortil konvex Udskjæring, paa hvis Midte der sad en lille Klump, 

et Rudiment af en Uvula. Fra denne strakte en Raphe sig fortil hen over Ganen. Dette 

bag Palatum durum liggende Parti var i sin Helhed temmelig tykt. 

Efterat Kraniet var skeleteret, viste det sig sammentrykket fra Siderne og pære- 

formigt med den tykkere Ende opad. Øverst paa Kraniet hævede der sig i Sutura sagittalis 

en but Spids i Veiret og dannede et rhomboidalt Mellemrum mellem Ossa parietalia (Fig. 17, c), 

hvori Benet manglede, og det Hele fik Udseende af en lille Fontanella quadrangularis, men 

denne manglede fuldstendigt, hvor den skulde findes, mellem Ossa parietalia og Os fron- 

tale; derimod var Fontanella triangularis normal. Kraniets storste Omkreds omkring Tubera 

parietalia var 205™™, {vers over Oienaabningen 145™™, Hoiden uden Underkjæbe 75™™, største 

Lengdediameter forfra. bagtil 72%", største Tverdiameter mellem Tubera parietalia 55", 

mindste Tverdiameter ved den udvendige Ende af Pars petrosa 45™™. Benenes Struktur 

og Tykkelse var i det hele normal. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6 Rekke, naturvidensk. og mathem. Afd. I, 9. 59 
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Os occipitale var ved en sterkt fremstaaende Protuberantia occipitalis externa 

(Fig. 17, b) delt i to omtrent ligestore Halydele, hvoraf den nederste var flad, tyndere end 

den overste Halvdel, afrundet nedentil, hvor den i Midten stodte til den normalt udviklede 

Membrana spinoso-occipitalis, til Siderne til den stærkt forbenede Pars occipito-mastoidea 

(Fig. 17, a). Den øverste Del af Squama var hvælvet bagtil og havde i sin øverste Rand et 

normalt Udsnit for Fontanella triangularis. Condyli (Fig. 20, udenfor a) vare normale, Pro- 

cessus mastoideus godt antydet. Foramen magnum var normalt, ligesaa de to Grene fra 

Pars condyloidea med Foramen condyloideum anterius, som stødte til Siderne af Pars ba- 

silaris (Fig. 19, b, Fig. 20, a). Denne Del, som var trapezoidal og midtveis 11™™ bred og 

6™" hoi, var normal; dette var derimod, som vi ville finde, ikke Tilfældet med den ovenfor 

Pars basilaris liggende og til Os sphenoideum horende Del, som ender med Lamina per- 

pendicularis selle turcice. Sinus transversus var sterkt udtalet. 

Ossa parietalia (Fig. 17,c, Fig. 18, d) vare meget sterkt udviklede, iser paa 

Bekostning af Os frontale, som de med deres forreste Rand overalt ragede frem foran og 

trykkede sammen; dog er det muligt, at Forskydningen fremad for en Del skyldtes Præpa- 

rationen. Deres største Tverdiameter var 55™™, deres største Lengdediameter oventil 60™™, 

deres mindste Lengdediameter nedentil 40™. Ved Angulus inferior og posterior fandtes 

en lille Fontanelle, men derimod ingen ved Angulus inferior et anterior. Den straaleformige 

Bygning fra Tubera parietalia var stærkt udpræget. Sinus longitudinalis var kun svagt 

udviklet. » 

Os frontale var sammensat af to Afdelinger, en overste og en nederste, som 

vare forenede ved en takket Sutur. De tvende Afdelinger vare ikke blot adskilte ved den 

paatvers gaaende Sutur, men ogsaa forskjellige paa Grund af Bensubstantsernes Udseende. 

Den øverste Afdeling (Fig. 17, d, Fig. 18, e, Fig. 19, g), som nærmest repræsenterede Pars 

perpendicularis ossis frontalis dannede et enkelt, lancetformigt Stykke med en svag, enkelt 

Tuber midtveis, hvorfra Benstraalerne udgik til alle Sider. Siderandene vare konvexe og 

skjulte sig ind under den forreste Rand af Ossa parietalia; den nederste Rand var konkay 

og forenede sig med den konvexe overste Rand af nederste Afdeling, idet dens takkede 

Sutur lagde sig lidt foran sidstnævntes. Afdelingens største Brede var nedentil 31™™, dens 

største Hoide i Legemets Midtlinie 357%, Den nederste Afdeling (Fig. 17, e, Fig. 19, f), 

som nærmest repræsenterede Margo supraorbitalis, var tyk, spongiøs og af mørk Farve. 

Ogsaa denne Afdeling dannede et enkelt Stykke, og der var ikke noget Spor af Forening 

at opdage i Midten; den var 34™™ bred, midtveis var Hoiden 67%, udad til Siderne 

var Hoiden større. Dens øverste konvexe Rand stødte med sine Spidser til den 

nederste takkede Rand af den overste Afdeling. Dens nederste Rand var sterkere boiet 

og dannede fortil Benets enkelte Margo supraorbilalis, som vel var afrundet, men 
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dog stod stærkt frem; i Randen fandtes ikke noget Foramen supraorbitale. Fra Margo 

supraorbitalis fortsatte denne Afdeling sig ind i Orbita og dannede den forreste Del af 

dens Loft (Fig. 18), idet den stillede sig skraat, medens den ovenfor Orbita stod næsten 

lodret. Afdelingens nederste Rand havde i Midten et smalt Udsnit, som delede den i to 

konvexe Dele, der med en takket Sutur stødte til den ligeledes takkede forreste Rand 

af Ala magna ossis sphenoidei. Udad til begge Sider dannede den nederste Afdeling en 

stump Processus orbitalis externus, som stodte til Processus frontalis ossis zygomatici 

(Fig. 18, indenfor c). 

Ossa temporalia. Pars squamosa (Fig. 17, h, Fig. 18, c, Fig. 19, d, Fig. 20, b) 

var godt udviklet, og Formen normal; men hele Delen var trængt længere fortil end sæd- 

vanligt; dens bageste Ende berorte omtrent den udvendige Gren af Canalis semicircularis 

superior. Paa Grund af den ringere Brede af Corpus ossis sphenoidei dreiede Pars squa- 

mosa sig tillige længere indad end ellers og var her usædvanligt tyk. Processus zygomaticus 

var maaskee noget forkortet, men ellers normal. — Pars petrosa (Fig. 19, indenfor c) var 

stærkt udviklet og stillet næsten paatvers, skraat forfra bagtil, ovenfra nedad. De to Siders 

Pars petrosa berørte næsten hinanden i Legemets Midtlinie, fordi, som vi ville finde, den 

mellemliggende Del af Corpus ossis sphenoidei manglede. Den indvendige Del af Pars petrosa 

dannede et firekantet Parti med afrundede Hjørner. Midtveis saaes Foramen acusticum inter- 

num, vendende Aabningen lige bagtil; Mellemrummet mellem begge Siders Foramina udgjorde 

kun 6™™. Canalis semicircularis superior stod med den øverste Del af Buen næsten paral- 

lelt med Legemets Midtlinie; det forreste Crus laae horizontalt og vendte udad, det bageste 

Crus vendte nedad, skraat udad. Indenfor Arcus fandtes en dyb Fossa subarcuata; udenfor 

den gik en tyk Brusktap udad og strakte sig derfra op i en kort Processus petroso-occi- 

pitalis og petroso-parietalis. Aqueductus vestibuli var stærkt fremtrædende med en stor 

Munding for Aditus, nedenfor og indenfor det nederste Crus af Canalis semicircularis su- 

perior; derimod var Aditus ad aquæductum Fallopii kun lille. Foramen lacerum var stort, 

men normalt. Paa den nederste Flade laae de to Cochleæ ligeledes i Berørelse med hinanden, 

kun adskilte ved noget fibrost Væv. Membrana tympani (Fig. 17, k, Fig. 18, b, Fig. 20) laae 

næsten horizontalt, dens indvendige Ende dog lidt dybere, og dens forreste Ende lidt høiere. 

Annulus membrane tympani var godt udviklet; Mellemrummet mellem begge Sider af 

normal Brede. Malleus var mindre end ellers, især dens Capitulum, ligesaa Incus, især 

dens overste tykke Del, derimod syntes Storrelsen af Stapes normal. 

Ossa zygomatica (Fig. 17, I, Fig. 20, d) havde en trekantet Form. Trekantens 

øverste Spids dannede en bred Processus frontalis, som stødte til Processus orbitalis 

externus ossis frontalis og begrændsede Orbita udad. Trekantens bageste Spids stødte til 

Processus zygomaticus ossis temporalis og var temmelig normal; Processus maxillaris stodte 

59" 



456 : 90 

sammen med den fra den modsatte Side, uden at de dog vare sammenvoxne; de laae 

paatvers i Ansigtet, hvilende paa Ossa maxillaria superiora og dannede den nederste af- 

rundede Rand af Orbita (Fig. 18). 

Ossa maxillaria superiora (Fig. 17, g, Fig. 20, e) havde nedentil en Lyreform 

med den bredere Ende fortil og dannedes kun af det sammentrykkede Corpus, som var 

uden Processus, da Ossa zygomatica strakte sig helt hen til Legemets Midtlinie og dekkede 

Ossa maxillaria ovenfra. Paa Legemets forreste afrundede Flade var der som sædvanligt 

ingen Sutur, men to Foramina infraorbitalia med et Mellemrum af 3™™"(Fig.18). Paa Legemets 

overste Flade, der dannede Bunden af Orbita, vare de to Sider ikke sammenvoxne; dog er 

det muligt, at den forreste Del lige bag Ossa zygomatica i en Udstrækning paatvers af 5™™ 

og en Længde forfra bagtil af 2™™ har repræsenteret Ossa lacrymalia, hvoraf der ikke fandtes 

andet Spor. Bag denne Del var en blindt endende Aabning, og lidt udenfor og bag denne 

en noget storre Aabning, som ledede ind i Canalis infraorbitalis, der aabnede sig paa 

Legemets Forside. Paa den bageste Del af Legemets overste Flade, hvor de to Siders Ben 

stodte sammen, men ikke vare sammenvoxne, var der en ret anselig Crista. Paa Legemets 

nederste Fiade (Fig. 20, e), som havde forskjellige Længdefurer, saaes i Midtlinien en enkelt 

lille Dens incisivus interior og bag den to, som det syntes, blindt endende Foramina (incisiva?) ; 

udenfor den fandtes paa hver Side en Dens incisivus exterior af normal Storrelse og Ud- 

vikling, og bag dem Anleget til en eller to (Dentes canini eller) molares; paa Legemets 

øverste Flade laae udad bag Ossa zygomatica Kindtendernes Tandkimer uden at vere dæk- 

kede af Ben. 

Ossa palatina dannedes af et enkelt Tverstykke, hvori der ikke var Spor af 

Sutur i Midten, Dette Tverstykke, som man kunde ansee for en Sammensmeltning af 

Pars horizontalis og Processus pyramidalis, stod noget skraat ovenfra nedad, forfra bagtil 

og havde nedad en skarp lidt konvex Kant; oventil sendte det midtveis en Forlengelse 

fremad, som lagde sig mod den bageste Del af den Crista, der fandtes paa den overste 

Flade af Ossa maxillaria superiora.  Tverstykket lagde sig mod Ale pterygoideæ og be- 

srendsede fortil den Fordybning, som fandtes mellem Ale pterygoideæ interne, og som 

repræsenterede Choanne posteriores. Fordybningen endte blindt og var fyldt med fibrost Vev. 

Gs sphenoideum. Hele den Del af Corpus, som ellers adskiller de dertil stodende 

indvendige Ender af Pars petrosa, manglede fuldstændigt (Fig. 19). Af Lamina perpendicularis 

selle turcice var der kun et Spor, idet en rund Bruskeylinder af 67” Højde og 3™™ Gjennem- 

snit stod lodret i Veiret lige foran det Sted, hvor de indvendige forreste Hjorner af Partes 

petrosæ stødte sammen i Legemets Midtlinie. Foran Lamina perpendicularis dannede 

Corpus kun en meget smal Forbening med en Crista i Midten, repræsenterende Sella tur- 

cica. Corpus var saa smalt, at Mellemrummet mellem begge Siders Foramina rotunda, der 
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paa Grund af den stedfindende Mangel vare rykkede indad, knap udgjorde 5"" og paa den 

nederste Flade endog kun 4%" og indtoges her af en Fordybning, som til Siderne begrænd- 

sedes af begge Ale pterygoideæ interne. — Ale magne (Fig. 17, m, Fig. 19, e, Fig. 20, c) 

vare stærkt udviklede, men havde forladt deres normale Plads, idet de paa Grund af de 

manglende mellemliggende Dele vare trængte hen mod Legemets Midtlinie. Naar man be- 

tragtede Superficies cerebralis, dannede hver Ala en noget uregelmæssigt firekantet, svagt 

udhulet Plade. Pladens indvendige Rand begrændsede Fissura orbitalis superior, men da 

Corpus ossis sphenoidei tilligemed Ale parvæ manglede, vare de tvende Siders Fissure 

orbitales superiores smeltede sammen til en enkelt i Legemets Midtlinie værende Fissur. 

Denne Fissur havde en Længde af 18”, en største Brede i Midten af 3™™5, var smallere 

opad mod Os frontale, hvor den endte afrundet, men især smal i den nederste Halvdel, 

hvor begge Siders Rande tildels næsten laae i Berørelse med hinanden. Randene vare 

noget omkrængede og i den nederste Halvdel ikke ganske symmetriske, idet den venstre 

Sides Rand var stærkere forbenet og omboiet og ragede længere ind i Fissuren end den 

hoire Sides. Dette var den eneste Del af Kraniet, som ikke var symmetrisk. Fissuren 

dannede Adgang til den enkelte Øienhule og var lukket af Dura mater, og der var ikke 

noget Spor at opdage af nogen indtrædende N. opticus. Den øverste Rand af Superficies 

cerebralis Ale magne var stærkt konkav i Midten, spidsere til Siderne især indad langs 

den enkelte Fissura orbitalis superior, og stødte med en takket Rand til den takkede 

Rand af den nederste Afdeling af Os frontale og laae bag (ovenpaa) den nederste Rand af 

Os frontale. Den ' udvendige Rand var konvex og stødte til den forreste Rand af Pars 

squamosa ossis temporalis og laae bag (indenfor) den. Den bageste Rand var tykkest og 

mest uregelmessig; indad og fortil fandtes paa hver Side et Foramen rotundum med det 

ovenfor angivne Mellemrum; udad og bagtil fandtes et stort Foramen ovale, der som sæd- 

vanligt endnu ikke var forbenet bagtil og syntes at gaae i Et med Foramen spinosum. — 

Ale interne processus pterygoidei vare ligeledes rykkede meget ner sammen, begrændsede 

den ovenfor nævnte 4™" brede Fordybning og vare bag denne endog sammenvoxne i 

Legemets Midtlinie, dannende ligesom en firekantet Ramme. Ala externa processus ptery- 

goidei var meget stærkt udviklet og dannede paa hver Side et skraat stillet Blad, som 

boiede sig udad bag og udenfor Foramen ovale; idet Bladet bøjede sig opad, var det enten 

sammenvoxet eller meget noie fastheftet til den nederste Flade af Ala magna og dannede 

dermed bag og nedenfor Foramen ovale en rund Aabning, hvis Betydning ikke blev mig 

klar. — Af Ale parve og Planum mellem dem fandtes der ikke det ringeste Spor, heller 

ikke af noget Foramen opticum. 

Os ethmoideum manglede fuldstendigt. Den forreste Ende af Primordialbruskens 

Midtdel har derfor været dannet af det stærkt forkroblede Corpus ossis sphenoidei. 
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Orbita. (Fig. 17, f, Fig. 18). Den havde en største Brede af 12™™5 og en største Hoide 

af 7™™5. Dens udvendige Rand begrendsedes kun af to Ben, nemlig oventil af den nederste 

Afdeling af Os frontale, nedentil af de i Legemets Midtlinie sammenstedende Ossa zygo- 

matica. Loftet dannedes af den nederste Afdeling af Os frontale og bag dette Ben i større 

Udstrækning af Ale magne, som først begrendsede den forreste Del af Fossa temporalis, 

men derpaa gik indad bag Os zygomaticum henimod Legemets Midtlinie for tilsidst fra 

begge Sider at danne en enkelt Fissura orbitalis superior, som lukkedes af Dura mater. 

Den nederste Veg dannedes af den overste Flade af Ossa maxillaria superiora, fortil maaskee 

tillige af Ossa lacrymalia. 

Os maxillare inferius (Fig. 17, n) var normalt, men ragede frem foran Os 

maxillare superius. Tungespidsen var kløftet, Kløften fyldt med et blodigt, ligesom kavernost 

Vey, men Tungens underliggende Slimhinde var ikke angreben. 



IL. 

Hele Hjerneskallens Form er hos cyclopiske menneskelige Fostre i Regelen brachy- 

cephal, hvortil Grunden navnlig maa søges i den forfra bagtil smalle Pars horizontalis ossis 

frontalis og i den manglende Lamina cribrosa; i yderst sjeldne Tilfælde er Formen dolicho- 

cephal og sammentrykket fra Siderne. Baghovedets Brede er temmelig normal, men den 

nederste Del af Baghovedet er flad. Panden er smal, især fordi Incisura ethmoidea er 

reduceret, og Issen dreven i Veiret, da Hjernen ikke paa anden Maade kunde faae Plads til 

at udvide sig; derved bliver Hovedets lodrette Diameter foroget. Da Pars perpendicularis 

ossis frontalis oftest danner en meget stump Vinkel med Pars horizontalis og Ale parve, 

komme Hjernens forreste Lapper til at hvile paa en skraat stillet Veg, medens de ellers 

hvile paa en horizontal. Naar den sædvanligt bløde Hjerne tillige er hydrocephalisk, frem- 

byder Hjerneskallen samtidigt de almindelige Tegn paa Hydrocephalus, og Hjerneskallens 

Loft er da i alle Retninger udvidet halvkugleformigt iser i Tubera og henger ud over 

Basis cranii, saa at denne helt skjules, naar man betragter Hjerneskallen ovenfra; i nogle 

Tilfelde bliver Issen mere hjelmformig med en Kam i Midten. 

Hjerneskallens Ben ere i det hele stærkt forbenede, og Suturerne voxe tidligt 

sammen, navnlig Suturen mellem Pandebenets to Halvdele. I de fleste Tilfælde, endog ved 

samtidig Tilstedeværelse af Hydrocephalus, ere Fontanellerne smaa eller næsten udslettede. 

I sjeldnere Tilfælde ere den trekantede og firekantede Fontanelle større end ellers og kunne 

endog stede sammen og danne en bred Hinde mellem Ossa parietalia og forlenge sig 

fortil gjennem den overste Del af Os frontale. De to nederste Fontaneller ere hyppigt 

noget forstørrede især den bageste. 

To Øines Tilstedeværelse i Cyclopia hører for Menneskets Vedkommende til Sjel- 

denhederne; hos Dyr er denne Form endnu sjeldnere (Otto hos Faaret). @inene have i 

disse Tilfælde deres sædvanlige Plads ved Siden af hinanden; dog omtaler Mezeray!) et 

Tilfælde, hvor et meget stort Øie fandtes ovenfor et andet meget mindre Øie. Mellemrummet 

1) J. F. Meckel, uber die Verschmelzungsbildungen; Meckels Archiv 1826, Pag. 242. 
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mellem @inene er mindre end sædvanligt, og Skillevæggen mellem dem mangler altid i det 

mindste bagtil, fordi Primordialbruskens Pars ethmoidea er mere eller mindre ufuldstændig. 

Hvert enkelt Øies Orbita er sædvanligt temmelig normal i Henseende til Form og Størrelse; 

dog kan den ene Orbita vere mindre end den anden. 

Naar der i Cyclopia findes et enkelt Mie, har det sin Plads midt i Ansigtet eller 

endog nedenfor Ansigtets Midte; dette hidrører derfra, at Os frontale er blevet hoiere, 

medens samtidigt Ossa maxillaria superiora ere blevne sammentrykkede ovenfra nedad. Det 

enkelte Øies Størrelse og Form er forskjellig efter Cyclopiens Grad. Orbitas forreste Rand 

er hyppigt oval eller rektanguler med den storste Diameter paatvers, dernest firekantet med 

afrundede Vinkler; den er sjeldnest ganske rund eller har en Hoidediameter, som er storre 

end Tverdiametren. Skjondt Orbitas Brede i Almindelighed staaer i direkte Forhold til 

Graden af de to Oines og navnlig deres Hornhinders Sammensmeltning, er dette dog ikke 

altid Tilfældet, og man kan træffe et enkelt, ganske rundt Øie i en bred Orbita. Undertiden 

er der nogen Skjævhed tilstede, som svarer til den Mangel paa Symmetri, der kan findes 

ved to forenede Cornee eller ved Corneæ, som ere adskilte ved en enkelt eller to Plicæ 

semilunares, hvoraf den ene ligesom selve Corneæ kan vere større end den anden. Mangelen 

paa Symmetri i Orbita kan strække sig til de indenfor værende Ben og til hele Hjerne- 

skallens forreste Parti. 

Oienlaagene kunne i Almindelighed ikke dække Oiet. Naar Oinene ere sammen- 

smeltede, forenes ogsaa de to Øienlaags Tarsi, de øverste tidligere end de nederste, hvis 

Sammenvoxning i Begyndelsen hindres ved Caruncula lacrymalis; udad forene de to Øien- 

laag sig paa hver Side i en spids Canthus externus. Naar Øiet er enkelt, danne de fire 

Oienlaag oftest en rhomboidalsk Spalte med fire Tarsi af større eller mindre Brede og 

Tykkelse; Rhomboidens Vinkler ere afrundede oventil og nedentil, men tilspidsede. til 

Siderne eller forlængende sig udad i en dyb transversal Fure, der kan omgives af en tyk 

Hudvold, som man i første Oieblik er tilbeielig til at ansee for en Fortsættelse af Øien- 

laagene. Naar kun de øverste Øienlaag ere sammenvoxne, danne de en Bue, og Øien- 

spalten bliver trekantet. Oienlaagsspalten staaer ikke altid i Forhold til Oieæblets Størrelse. 

Papillæ lacrymales sees kun meget sjeldent eller ere blot antydede; Heyman‘) anfører et 

Tilfælde med fire Taarepunkter. Caruncula lacrymalis er enkelt, kun sjeldent sporer man 

en Fordopling; man kan træffe to Caruncule men kun een Cornea, eller een Caruncula 

med to Plice. Der kan findes Spor af to Oienbryn selv ved meget stærk Sammensmelt- 

ning af Øinene. 

1) Heyman, vollkommener Monoculus; Deutsches Archiv für die Physiologie 1820, 6, Tab. 5, Fig. 2 dd; 

Tegningen er rigtignok ikke meget overbevisende. 
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I de Tilfælde, hvor der i Cyclopien findes to adskilte Oine, kan man ikke med Ret 

tale om en Snabel, naar man derved forstaaer et Organ, der ligesom Elephantens Snabel 

henger frit ned og er forsynet med Nesebor for Enden. Nesen bevarer nemlig, rigtignok 

med noget forandret Form og Udseende, sin Plads mellem Oinene; Neseroden hviler paa 

Processus orbitales interni ossis frontalis, og Indgangen til Nesehulheden, der paa Grund 

af mangelfuldt Os ethmoideum er rudimentair, begrendses som sædvanligt af de ind- 

vendige Rande af Processus frontales ossis maxillaris superioris, hvorimod Ossa nasalia 

ikke have nogen Betydning som Begrendsning, fordi de altid ere hoist rudimentaire eller 

aldeles mangle. Nesens Spids og de sammesteds blindt endende Næsebor faae derfor deres 

Plads snart mere opad snart mere nedad mellem de nævnte Rande, som antage en Trompet- 

form, ligesom ogsaa Spidsens Storrelse og Form retter sig efter Afstanden mellem Randene, 

som altid er betydeligt indskrænket, men Spidsen selv er ikke fri eller nedhængende. 

Naar der derimod kun findes eet Øie, hvad enten de to Oines Sammensmeltning 

er større eller ringere, træffer man omtrent i tre Fjerdedele af Tilfældene en Snabel, som 

har sin Plads strax ovenfor det øverste Qienlaag eller i den af Oienlaagene dannede Vinkel, 

naar Qienspalten er rhomboidalsk. Mangler Snabelen fuldstændigt, er dens Plads gjerne 

antydet ligesom ved et Ar. Snabelen danner et af Ansigtets Hud beklædt Legeme i Almin- 

delighed af 13—20%" Længde og et Gjennemsnit af 8—15"", Den er polse- eller pere- . 

formig og kan ved sit Tilheftningssted vere indsnoret eller stilket; i sjeldnere Tilfelde kan 

den nederste Ende vere tyndere eller fladere. Snabelen hænger sædvanligt ned over Øiet 

eller staaer lige ud; kun undtagelsesvis er den hos Mennesket boiet noget opad, en Stilling, 

som er meget almindelig blandt Dyr. Paa Snabelens frie Ende findes en enkelt, hos Dyr 

undertiden doppelt Aabning, der leder ind i en Kanal, som jeg hos Mennesket altid har 

fundet at vere enkelt; Heyman anforer et Tilfelde, hvor Kanalen var doppelt. Kanalens 

Lengde er meget forskjellig; undertiden er den ligesaa lang som hele Snabelen, ofte kan 

man kun trænge 3—5™" ind i den. Kanalen, som er noie omgiven af Næsebrusken, ender 

altid blindt og er beklædt med en Slimhinde med et Cylinder- eller Flimmerepithelium. 

Den kan undertiden vere udvidet kolbeformigt paa et enkelt Sted, men skal ogsaa fuld- 

stendigt kunne mangle. I Snabelens Basis findes ofte men ikke altid en baadformig 

Forbening, som man kan fole udvendigt gjennem Huden, og hvis Betydning senere skal 

oplyses ved Fremstilling af Forholdene af Primordialbruskens Pars ethmoidea. Der gjør sig 

ikke noget bestemt Forhold gjældende mellem Snabelens Størrelse og Qiets forskjellige 

Former; Kundrat’) paastaaer, at Snabelen er mindre, jo stærkere Oinene ere sammen- 

smeltede. 

') H. Kundrat, Arhinencephalie als typische Art von Missbildung 1882, Pag. 111. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6 Række, naturvidensk. og mathem. Afd. I, 9. 60 
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Snabelen er den forkroblede udvendige Nese, der fra Begyndelsen er dannet som 

en udvendigtfra indtrængende Blindsek med enkelt eller doppelt Gang; Blindsekken er 

bleven standset i sin Udvikling, og der er aldrig kommen nogen Kommunikation istand med 

Mundhulen. Hvad der karakteriserer Snabelen som Nese, er den i samme indeholdte Brusk, 

der udgjer en Del af Primordialbruskens Pars ethmoidea. Nesebrusken er en Fortsættelse 

af Brusken til Lamina cribrosa; hvor sidstnævnte Brusk er tilstede, kan man uden Vanske- 

lighed eftervise Overgangen enten med det blotte Øie eller ved Hjælp af Mikroskopet, naar 

Brusklaget paa den beklædende Dura mater er meget tyndt. Men i andre Tilfælde er For- 

bindelsen afbrudt, naar Lamina cribrosa fuldstændigt mangler, og Næsebruskens Karakter 

kan da kun erkjendes efter Analogien med de Tilfælde, hvor Lamina cribrosa er tilstede. 

Snabelens Betydning er ikke blot i zldre!), men ogsaa i nyere Tid (Gramshay) bleven 

miskjendt i den Grad, at man ikke blot sammenlignede den med, men ligefrem antog den 

for at vere en med Preputium og Urethralmunding forsynet Penis, ja der er endog lagt- 

tagere, der, som Geoffroy Saint-Hilaire?) siger, antog en Misdannelse af Hagen for Testikler 

«et ont fini par découvrir dans la face un appareil génilal complet». Ogsaa hersker der 

endnu urigtige Forestillinger om Snabelens Betydning med Hensyn til den Plads, den indtager. 

Saaledes har det aldeles ikke været klart for Panum®), at et hos et cyclopisk menneskeligt 

Foster «i Midten af Panden, over de sammensmeltede Oine, blødt, tapformigt Legeme, som 

sidder fast paa en Stilk, og som i den fortykkede Ende undertiden viser en blind For- 

dybning», er den forkreblede Nese; thi han siger i den Anledning, at ved Cyclopdannelsen 

«ikke blot det Parti af Næsen, som skulde ligge mellem begge Oinene, mangler, men at 

der heller ikke under Oinene, mellem dem og Munden, findes noget Spor til Nese.» 

Under Oinene vil man rigtignok forgjæves hos Cycloper med eet Øie søge efter en Nese, 

og Tiedemann*) og derpaa Huschke°) have for lang Tid siden efterviist Usikkerheden af de 

Tilfælde, hvor man har antaget en Snabel under Qiet. Saadanne Tilfælde kunne forklares 

1) G. G. Plouquet (observationum medicarum pentas; Nova acta acad. Ces. Leop.-Carol. 1791, 8, 

Scholion Pag. 26) siger: «Figuram mentulæ virilis exacte referens, quia et præputii species aderat 

cum perforatione.» 

2) J. Geoffroy Saint-Hilaire, traite de teratologie 1836, 2, Pag. 408. 

3) P.L.Panum, Nordiskt medicinskt Archiv 1869, 1, Nr. I, Pag. 17. Om et 6 Uger gammelt cyclopisk 

Foster siger han Pag. 19, «at Pandelappens normale Udvikling er udebleven, og den er reduceret til 

den lille Tap, som har sit Sede over Oinene.» Hos et andet cyclopisk Foster (Pag. 20) mangler 

Tappen, «saaledes at Pandelappen her aldeles ikke synes at vere kommen til Udvikling.» Den af 

ham saakaldte Tap (Snabelen) udvikler sig ikke udelukkende af Pandelappen, saaledes som han an- 

tager. Cfr. A. Kölliker, Entwicklungsgeschichte des Menschen und der höheren Thiere 1879, 

Pag. 466. 

F. Tiedemann, Beobachtungen über Missbildungen des Gehirns und seinen Nerven; Zeitschrift 

für Physiologie von F. Tiedemann, G. R. und L. C. Treviranus 1824, 1, Pag. 93. 

E. Huschke, Meckels Archiv 1832, Pag. 38, 42. 

= 

en 
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som tilfældige Svulster, eller de have maaskee endnu hyppigere været cyclopiske Fostre 

med samtidig Synotia, hos hvilke man har forvexlet en langtrukken og tilspidset samt med 

en fin Aabning forsynet Mund med en Snabel. 

Hvad er den egenlige Grund til, at den forkroblede Næse hos cyclopiske Fostre 

med eet Øie sidder ovenfor Qiet? Huschke!) mener, at dette stemmer med Nesens normale 

Udvikling, fordi den udvendige Nese begynder som Blindsæk ovenfor Oiet og derpaa fra 

Panden af voxer ned mellem Oinene. Han henviser til Sömmerings og sin egen Afbildning 

Tab. 1, Fig. 6, men den viser ikke ret tydeligt, at de udenfra indtrengende Nesebor ligge 

ovenfor Oinene, og Forklaringen forekommer mig heller ikke ganske udtømmende, fordi 

der ikke er taget Hensyn til den indvendige Næse, jeg mener Primordialbrusken til Pars 

perpendicularis og papyracea samt til alle Conchæ. Betragte vi Tilfældene af Cyclopia med 

to Mine, finde vi, at de forresten frembyde de samme Tegn paa Cyclopia som Fostre med 

enkelt Øie, men den udvendige Nese har her sin normale Plads nedenfor og mellem de to 

Mine, medens den indvendige Nese er ligesaa defekt som i Tilfælde af Cyclopia med eet 

Øie. Saasnart derimod Qiet bliver enkelt, forandrer Næsen sin Plads og kommer frem 

ovenfor Øiet. Aarsagen hertil maa efter min Mening søges i Primordialbrusken. Vi maae 

nemlig erindre, at Hjernen hviler umiddelbart paa Primordialbrusken, og specielt den for- 

reste Hjerneblære paa den forreste Del af Primordialbruskens prechordale Del. Under 

normale Forhold trænger den forreste Hjerneblære, saaledes som det allerede i Indledningen 

er oplyst, frem mellem Øienblærerne, og Primordialbrusken maa nødvendigvis. følge med, 

fordi den danner Underlaget for Hjerneblæren; men naar der er dannet et enkelt Øie i 

Legemets Midtlinie, og Pladsen saa at sige er optagen, tvinges Primordialbrusken til at 

indtage en Plads, der altid vil ligge højere end Øiets. At Brusken til den indvendige Næse 

i de Tilfælde, hvor der findes en Snabel, er langt mere defekt end Brusken til den udven- 

dige, er uden Betydning, fordi Primordialbrusken i sit Anlæg danner et Hele, selv om der 

senere kun findes et Rudiment eller fuldstændig Afbrydelse i Brusken til den indvendige Nese. 

I Mellemrummet mellem Qiet og Munden findes omtrent midtveis i Almindelighed 

en svag opad konvex Fure i Huden. Det er den Fure, som i det normale Ansigt findes 

fra Næsevingerne og udad paa hver Side, men som hos cyclopiske Fostre danner en fuld- 

stændig Bue uden at være afbrudt i Midten. Den skyldes de underliggende Muskler, 

rimeligvis den yderste Rand af M. orbicularis oris?). 

Munden er enten normal eller, hvad maaskee hyppigere er Tilfældet, mindre end 

ellers; Læberne ere oftest tynde. At-Mundaabningens Størrelse er formindsket, beroer for 

en Del derpaa, at Ossa intermaxillaria mangle, at Breden og Hoiden af Ossa maxillaria 

1) E. Huschke, Meckels Archiv 1832, Pag. 38. 

2) Cfr. J. F. Meckel, Archiv 1826, Pag. 273. 

60" 
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superiora ere formindskede, og at Processus maxillaris ossium zygomaticorum ere trængte 

indad mod Legemets Midtlinie. 

Underkjæben er oftest normal, men kan ogsaa rage frem foran Overkjeben. For 

en Del kan dette beroe paa Overkjæbens formindskede Omfang, medens i andre Tilfælde 

Underkjæbens Størrelse i og for sig er forøget, saa at den rager frem fortil og danner en 

spids Vinkel. Fremragningen kan yderligere forøges derved, at Underkjæbens nederste 

Rand rager frem foran dens øvrige Legeme, hvorved den skraa Ansigtsform forøges, der 

er kaldet Cebocephalia paa Grund af Ligheden med visse Abers Physiognomie. Hvad der 

bidrager til at tvinge Underkjæben fortil, er den Omstændighed, at Fossa temporalis med 

M. temporalis, som ellers ligge paa Siden af Hovedet, hos Cycloper dreies fortil og indad, 

hvilket især bliver Tilfældet, naar Pandebenet er smalt, og Ala magna dreies fortil og indad 

i Forening med Os zygomaticum. 

Vi gaae nu over til Skildringen af de enkelte Bens Forhold i det cyclopiske 

Kranium. 

Os occipitale. 

Forholdene i dette Ben ere ikke synderligt afvigende fra de normale; kun er den 

nederste Del af Pars squamosa oftest flad eller endog trængt fortil, den øverste Del forøget 

i Størrelse og hvælvet bagtil, ikke sjeldent saa stærkt, at den øverste og nederste Del til- 

sammen danne en knæformig Boining. Pars basilaris er ofte paa sin bageste Flade for- 

synet med en Udhuling. Membrana spinoso-occipitalis, Foramen magnum. og Benets øvrige 

Afdelinger frembyde Intet at bemærke. 

Ossa parietalia, 

De ere i Almindelighed stærkt udviklede og hvælvede, uden at Tubera altid ere 

meget fremtrædende; dog er Udstraalingen i Tubera stærkt udpræget. Fontanellerne ere 

omtalede ovenfor (Pag. 459). 

Os frontale. 

At Benet oprindeligt er sammensat af to Halvdele, hvis Sammenvoxning begynder 

nedenfra, er tydeligt hos cyclopiske Fostre ligesom hos normale; den i Benets Pars per- 

pendicularis værende Spalte lukkes efterhaanden, og Sporene af Adskillelse udslettes i 

Suturen. Hvis der ikke samtidigt er Hydrocephalus tilstede, hvorved Benet hvælves fortil, 
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ere i Almindelighed to Tubera frontalia ikke fremtrædende; naar Pars perpendicularis 

nedentil er smallere paatvers, er der sædvanligt kun een Tuber tilstede med Udstraaling 

fra et fra Begyndelsen af enkelt Ossifikationspunkt midt i Panden. Imidlertid gives der 

Undtagelser, og der er Tilfælde med stærkt udviklet Cyclopia, hvor Benets to Halvdele ikke 

ere forenede, og hvor der er to Tubera, hver med sin Udstraaling; i saadanne Tilfælde 

bliver Pars perpendicularis tillige højere end ellers og lancetformigt tilspidset opad"). At 

de forreste Hjernelapper ere sammensmeltede til een, har derfor ikke nødvendigt til Folge, 

at der kun findes een Tuber, ligesom heller ikke Sammenvoxningen af Benets to Halvdele 

i Legemets Midtlinie danner noget væsenligt Kjendemerke for Cyclopia, skjondt Synostosis 

af Benets to Halvdele anføres (Hecker og Buhl). I den nederste Del af Sutura coronalis 

kan der finde Sammenvoxning Sted med Ossa parietalia. Margo supraorbitalis er skarp, 

undertiden ligesom opkrempet og bestaaer af to mere eller mindre sammensmeltede Halv- 

buer, hver med sit Foramen eller Incisura supraorbitalis, mellem hvilke Mellemrummet er 

af forskjellig Storrelse efter Graden af Cyclopien; ved sterkt udviklet Cyclopia med kun 

lille Orbita findes kun een lille Bue uden Foramen, som ogsaa i andre Tilfelde aldeles 

kan mangle. 

Pars horizontalis danner altid en meget stump Vinkel med Pars perpendicularis ; 

dette er mest ioinefaldende paa Benets Bagside, hvor Udseendet endog kan vere som om 

begge Dele gik i Et uden synlig Grendse, saa at der dannes en nesten lodret Veg, mod 

hvilken Hjernen, hvis Misdannelse vi have omtalet forhen (Pag. 403), hviler. Naar Pars 

perpendicularis er meget smal, er dette ogsaa Tilfeldet med Pars horizontalis og som 

oftest i endnu hoiere Grad. Idet de to Siders Processus orbitalis internus sammensmelte 

eller fortrænges, lukker Incisura ethmoidea sig fuldstændigt eller er kun betegnet ved en glat 

Suiur eller Spalte, som er fin, smal og kort, trekantet eller tilspidset fortil og udfyldt med 

bruskede Leyninger af Primordialbruskens Pars cribrosa eller blot med Hjernehinderne; vi 

komme tilbage til disse Forhold ved Omtale af Os ethmoideum. Incisuren støder under- 

tiden fortil til en lille Spina nasalis, hvorpaa Brusken, som fra Pars cribrosa gaaer over i 

Pars nasalis, er ophengt. Processus orbitalis externus er oftest kun svagt udtalet. Endnu 

maa her henyises til den eiendommelige Form af Os frontale i Kraniet Nr. 18; Benet er 

ved en transversal fint serrat Sutur delt i et nederste mindre Stykke og et overste storre 

trekantet Stykke. Raddatz?) har i et Tilfælde ligeledes iagttaget en Tverdeling, men Delingen 

var meget hoiere oppe, og det overste trekantede Stykke var kun meget lille. 

1) Cfr. H. Weleker, Untersuchungen über Wachsthum und Bau des menschlichen Schadels 1862, 

1, Pag. 104. 

2) F. Ahlfeld, die Missbildungen des Menschen 1882, Pag. 277. 
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Ossa temporalia. 

Disse Ben ere oftest aldeles normale. Ved hoiere Grader af Cyclopia tvinges Pars 

squamosa fortil, hvorved Fossa temporalis og dermed ogsaa M. temporalis komme til at 

ligge paa Kraniets Forside. Den gjennem Primordialbruskens Pars occipito-mastoidea frem- 

trengende Benknude fra Canalis semicircularis inferior og externus afvexler ligesom i nor- 

male Kranier. Ved meget hoi Grad af Cyclopia, naar Breden af Corpus ossis sphenoidei 

indskrænkes, lægger Pars petrosa sig mere paatvers, og de to Siders indvendige Ender 

komme næsten i Berorelse med hinanden, hvilket ogsaa gjælder om de to Gochlex paa 

Kraniets nederste Flade. Foramen acusticum internum kan vende skraat opad og indad, 

og Canalis semicircularis superior med Fossa subarcuata vere misdannede. Stillingen af 

Membrana tympani kan vel afvexle, men ikke anderledes end i normale Kranier. Hore- 

benene angives i et Tilfælde (Nr. 1, Pag. 412) at have været monstrose, i et andet Tilfælde 

(Nr. 18, Pag. 455) vare Malleus og Incus mindre end ellers. 

Ossa zygomatica. 

De ere i det hele taget normale i Henseende til Formen, men deres Stilling for- 

andres derved, at Ossa intermaxillaria mangle, og Ossa maxillaria superiora blive smallere. 

Derved bliver deres udvendige Flade trængt mere fortil, og de indvendige Ender af deres 

Processus maxillaris ligge meget nærmere hinanden end i normal Tilstand; medens Afstanden 

mellem Enderne i mindre stærkt udtalede Tilfælde udgjorde 11%”, aftog Afstanden med den 

stærkere Udvikling gradvis til 37%, og de kunne endog støde sammen i Legemets Midtlinie 

uden dog at voxe sammen. Processus frontalis er sædvanligt kort. Nogen Deling af Benet, 

saaledes som jeg har beskrevet den hos Mennesket og Aber, har jeg ikke iagttaget hos 

cyclopiske Fostre, men snarere en Reduktion i Benets Overflade, saa at den firekantede 

Forside forandredes til en trekantet, idet den nederste Vinkel forsvandt. 

Ossa maxillaria superiora. 

Antrum Highmori mangler altid, selv om der er to særskilte Orbitz, og Udseendet 

er, som om Legemets overste og nederste Vegge vare trykkede mod hinanden, og Super- 

ficies orbitalis voxet sammen med Superficies palatina. Legemets forreste Veg bliver derved 

lavere end ellers, men i noget forskjellig Grad overensstemmende med Cyclopiens svagere 

eller stærkere Udvikling. I Margo dentalis er Tykkelsen størst, saa at der er Plads til 

Tandkimer. De tvende Siders Legeme danne tilsammen med deres overste Flade et svagt 

udhulet skraat nedad og bagtil stillet Leie for Qiet, hvad enten det er enkelt, eller der 

er to. Fladen har en trekantet Form med Spidsen vendt baglil, og de to Siders Legeme 
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ere midtveis forenede enten ved en glat Sutur eller ved en let Ophoining eller fin Crista. 

Naar der findes en Crista, og der ikke er to særskilte Orbitz, deler Crista sig gjerne gaf- 

felformigt fortil, og mellem Gaffelens Grene have Ossa lacrymalia deres Plads, eller der 

findes Spor af en Fossa lacrymalis. Crista kan forsvinde, og Suturen blive ukjendelig. 

Paa den nederste Flade derimod ere de to Sider forenede i Legemets Midtlinie i en stærk 

Crista, som forlænger sig bagtil ud paa Ossa palatina; sædvanligt er der paa hver Side af 

den en parallelt lobende svagere Crista. 

Naar der er to fuldstændige Orbite, stiger Processus frontalis høit i Veiret for at 

mode den nedstigende Processus orbitalis internus fra Os frontale; men den ellers udven- 

dige Flade af Processus er dreiet fortil, og de modes fra begge Sider i en glat Sutur, som 

dog afbrydes ved et Mellemrum oventil paa det Sted, hvor de skulde stode til Processus 

orbitalis internus af Os frontale. Dette Mellemrum betegner Stedet, hvorfra Snabelen tager 

sit Udspring, og fremtreder som en rund Aabning eller som en oval trompetformig Om- 

krengning; Mellemrummet og Omkrengningen kunne ogsaa findes længere nedad mellem 

de indvendige Rande af selve Processus frontales, og deres Sutur kan forresten udslettes 

fuldstændigt. Den af Mellemrummet dannede Hulhed ender altid blindt ligesom Kanalen i 

Snabelen. Naar Øinene derimod ere sammensmeltede, svinder hele Processus frontalis eller 

erstattes kun af en Spina nasalis eller en lille Knop, eller der er Fortykkelse af Midtpartiet 

lige under den i Midten liggende Caruncula lacrymalis. 

Foramen og Canalis infraorbitalis ere normale eller blot rykkede noget tættere 

sammen. Der er hverken hos Mennesket eller hos Dyr levnet nogetsomhelst Spor af sær- 

skilte Ossa intermaxillaria. Besynderligt nok tænker Huschke") sig Muligheden af, at Ossa 

intermaxillaria skulde kunne gjenfindes ovenfor Øiet. Foramen incisivum mangler i Regelen; 

kun nogle Gange har jeg truffet en blindt endende, tragtformig Fordybning paa hver Side 

af Crista paa Legemets nederste Flade eller bag Incisivi. 

Af Tænder findes i de hyppigste Tilfælde i alt 2 Incisivi, som kunne være bredere 

end sædvanligt; i sjeldne Tilfælde er der ialt 3 Incisivi, idet der findes en uparret Incisivus 

interior, som enten er meget lille eller ogsaa kan være temmelig bred. Forekomsten af 3 

Incisivi er meget almindelig hos Svinet, hvilket Geoffroy St.-Hilaire allerede har fremhævet 

at have seet 10 Gange; Overkjæben er tillige hyppigt boiet nedad. Udenfor de to Incisivi 

findes en Caninus paa hver Side. Arnold anfører et Tilfælde med 2 Canini men uden 

Incisivi, hvortil dog maa bemærkes, at man undertiden kan have Vanskelighed ved at skjelne 

en Incisivus exterior fra en Caninus. Molares frembyde Intet at bemærke. 

1) E. Huschke, Meckels Archiv 1832, Pag. 43. 
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Ossa lacrymalia. 

Naar der er to Orbit, kunne disse Ben, som ikke forbenes i Primordialbrusken 

men mellem Membraner, vere godt udviklede og endog sterkt forbenede; de indtage en 

lodret Stilling i den forreste Del af den ufuldstændige Skillevæg mellem Oinene, og skjondt 

Crista mangler, er der dog en tydelig Fossa lacrymalis, men som ender blindt. Jo ufuld- 

stendigere Skilleveggen er, desto utydeligere bliver Adskillelsen mellem Benets enkelte 

Dele. Men sely naar der kun findes een Orbita, der ved sin Brede danner Overgangen til 

to Orbitz, kan man endnu skjelne de to Afdelinger, hvori Benet sedvanligt deles, og endog 

faae Øie paa Hamulus lacrymalis, og det uagtet Benene nu indtage et horizontalt Leie. 

De ligge nemlig mod binanden paa Bunden af Oienhulen, bag Spina nasalis ossis maxillaris 

superioris; deres ellers overste Ender vende bagtil og indad, medens deres nederste Ender 

vende fortil og udad, og Benets længste Side, der ellers støder til Lamina papyracea, 

men som her mangler, støder til en fremspringende Kant paa Superficies orbilalis ossis 

maxillaris superioris. Man kan i saadanne Tilfælde ofte adskille to Caruncule lacrymales. 

Naar Cyclopien er stærkere udviklet, blive Benene smaa og forkreblede og indtage det 

rhomboidalske eller trekantede Rum, som dannes ved den sig gaffelformigt spaltende Crista 

paa den øverste Flade af Corpus ossis maxillaris superioris. Her danne de to smaa hori- 

zontale Benplader, som i Begyndelsen kunne isoleres og hver have sin Fordybning som 

Levning af en Fossa lacrymalis; senere findes kun en enkelt Fordybning, som kan vere 

halvkugleformig og ende blindt eller vere fladere og neppe kjendelig, iser naar de to Ben- 

plader ere voxede sammen indbyrdes og med Os maxillare superius, saa at deres Be- 

grendsning ikke lengere kan erkjendes. Fordybningen er ikke noget Rudiment af et Foramen 

incisivum. Benenes nederste Flade, der ligger i Berorelse med Os maxillare superius, 

hviler paa en blød Masse, som ikke er Brusk, men fibrost Væv med Kjerner; det er enten 

Periosteum eller Levninger af Bekledningen af Ductus lacrymalis. 

Ossa nasalia. 

Ossa nasalia kunne forekomme hos cyclopiske Fostre med to Oine, men have kun et 

Omfang af nogle faa Quadratmillimetre (Arnold); jeg har selv kun fundet det een Gang hos et 

Doppelfoster (Nr. 3, Pag418) som en lille isoleret Benplade nedenfor Processus orbitales interni 

ossis frontalis. I alle af mig undersøgte Kranier med een Orbita manglede disse Ben derimod 

fuldstendigt; de manglede ogsaa i et af Luschka beskrevet Tilfelde. Et uparret lindseformigt 

Rudiment, som af Flere (Sömmering, Heyman, Kundrat) angives at have veret tilstede ved 

Basis af Snabelen, har sikkert ikke været Næseben, men en Forbening, der hidrører fra 

Rudimenter af Os ethmoideum, og som skal omtales noiere under Os ethmoideum. Hos 
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Dyr forekomme derimod forbenede Ossa nasalia. — Delle Chiaje') afbilder et Vomer, men 

som uden Tvivl kun er en Crista corporis ossis maxillaris superioris; forresten mangler 

et egenligt Vomer altid. 

Ossa palatina. 

Medens Pars perpendicularis med Processus orbitalis fuldstendigt mangler, finder 

der en Nydannelse Sted, der er eiendommelig for det cyclopiske Kranium. Pars horizontalis 

kan vel i det hele i og for sig vere normal og udmerke sig ved en Crista paa sin nederste 

Flade, der er en Fortsættelse af Crista paa Legemets nederste Flade fra Ossa maxillaria 

superiora; denne Crista kan ende bagtil med en lille Knop eller Spina eller med en ned- 

hengende lille afrundet Kam. Men foruden denne normale Del af Pars horizontalis findes 

der en nydannet Benmasse, som uden al Tvivl staaer i noie Forhold til den kuppelformige 

Maade, hvorpaa Svelget opad ender blindt, og som vi allerede forhen (Pag. 404) have gjort 

opmerksom paa. Fra den bageste Rand af Pars horizontalis og i umiddelbar Forbindelse 

med den stiger en trapezoidal, tunge- eller hjerteformig Benplade i Veiret paatvers og 

lukker for Choannæ posteriores, men kun tilsyneladende, thi Choannæ existere ikke. Ben- 

pladen afgaaer kneformigt fra Pars horizontalis under en ret eller maaskee hyppigere noget 

stump Vinkel; Vinkelen er altid stumpere paa Benpladens forreste Flade. Den stiger derpaa 

i Veiret, leggende sig med sin udvendige Rand mod den indvendige Flade eller Rand af 

Ala pterygoidea interna, udfyldende Rummet mellem begge Siders Ale og uden at voxe 

sammen med dem; den stoder oventil mod den nederste Flade af Corpus ossis sphenoidei 

noget ovenfor eller foran Synchondrosis spheno-occipitalis, ligeledes her uden at vere sam- 

menvoxen dermed, men kun heftet ved stærkt Senevæv. Benpladen, som ikke staaer i noget 

Forhold til Cornua Bertini, kan i Legemets Midtlinie være forsynet med en Raphe i Form 

af en aaben Spalte eller lige Sutur eller Fure og paa sin forreste Flade med en Crista, 

men i andre Tilfælde kan ethvert Spor af de to Sidestykkers Sammenvoxning vere udslettet. 

Som Rudiment af en Næsegang kan man betragte et Udsnit, som undertiden forekommer 

midtveis, men som er lukket med sterkt Senevev; undertiden kan der findes et enkelt lille 

blindt endende Foramen i Midtlinien. Den frie øverste Rand kan vere takket eller lige”). 

Processus pyramidalis lægger sig som sædvanligt ind i Fissuren mellem Alex pterygoideæ, 

og Pladedannelsen er uafhengig af den. Foramina pterygo-palatina, som kunne ende blindt 

opad, frembyde ellers Intet at bemerke. 

1) F. Ahlfeld, 1. c. Pag. 277. 

2) F.Tiedemann er vistnok den, som forst har antydet og afbildet denne Nydannelse, idet han siger: 

«Die Gaumenbeine (e e) waren ganz zwischen die flügelförmigen Fortsätze des Keilbeins (cc dd) gedrängt 

und bedeckten also die Stelle, wo sich die hinteren Nasenöffnungen zu befinden pflegen». (Zeitschrift 

für Physiologie von F. Tiedemann, G. R. und L. C. Treviranus 1824, 1, Pag. 83, Tab. 7, Fig. 5.) 

Vidensk. Selsk. Skr., 6 Række, naturvidensk. og mathem. Afd. I, 9. 61 
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Os maxillare inferius. 

Dette Ben, som hos Dyr kan vere boiet baadformigt opad, er hos Mennesket i det 

hele normalt og altid godt udviklet; kun maa det bemerkes, at der ofte er Fremstaaenhed 

af den nederste Rand eller af hele Underkjæben, som fortil kan danne en spids Vinkel; 

Fremstaaenheden er dog for en Del relativ, naar Overkjæben er forkortet. Tænderne ere 

normale. Ansigtets skraa Profil er allerede berørt ovenfor, ligesaa Forandringen i Stillingen 

af Fossa temporalis med den sig paa Underkjæben heftende M. temporalis. 

Misdannelserne af de Ben, som vi have skildret i det Foregaaende, ere kun at be- 

tragte som sekundaire, fordi de ere Felgen af Mangler i den prechordale Del af Kraniets 

Primordialbrusk; den mangelfulde Bendannelse i denne Del af Primordialbrusken paavirker 

Formen af hine Ben, og de maae saa at sige indrette sig efter Manglerne. De Ben, som 

med Hensyn til Primordialbrusken her komme i Betragtning ere Os sphenoideum og Os 

ethmoideum. Vi ville forudskikke nogle Bemerkninger om Bruskens Forhold, der gaaer 

forud for Benenes Dannelse, saaledes som vi have fremstillet dem paa et andet Sted"). 

Os sphenoideum forbenes i Primordialbruskens Pars sphenoidea, som i det Vesenlige 

har hele det senere Bens Form, men Cornua Bertini forbenes mellem Membraner. Brusken 

strækker sig fra den sildigere fremtrædende Synchondrosis spheno-occipitalis gjennem 

Corpus til Ale parve, til Siderne ud i Ale magne og fra disse ned i Ale pterygoideæ. 

Medens Grendsen for Brusken til Ale parvæ er skarp, hvor den støder mod Pars hori- 

zontalis ossis frontalis, gaaer Brusken i Planum mellem Ale parve uden skarp Grændse 

over i Primordialbruskens Pars cribrosa ethmoidea. Da det er den forreste Del af Corpus, 

som lider mest i Cyclopia, kommer det Forbeningspunkt, som findes udad paa hver Side 

af Planum og derfra bryder ud paa hver Side af den overste Del af Rostrum (Forbenings- 

punkterne Nr. 7 og 8 og 9 og 10, i min Afhandling om Primordialbrusken), ikke istand; ogsaa 

mangle de to smaa Forbeningspunkter (Nr. 11 og 12) paa Siden af Planum for Enden af 

Limbus sphenoideus indenfor de to foregaaende samt Forbeningspunktet i den øverste 

forreste Rod af Foramen nervi optici (Nr. 15 og 16); Cornua Bertini mangle altid. Ved den 

højeste Grad af Cyclopia svinde næsten alle Forbeningspunkter i Corpus samt i Ale parve, 

medens de holde sig i Ale magne og Ale pterygoideæ. Det er vel muligt, at den yderste 

Spids af Ale parve samt de tynde Rande af Ale magne og Ale pterygoideæ forbenes 

intermembranost. 

Primordialbrusken til Os ethmoideum forholder sig paa folgende Maade: Brusken 

til Lamina perpendicularis afgaaer fortil som umiddelbar Fortsættelse af Primordialbrusken 

1) A. Hannover, Primordialbrusken 1880; Os sphenoideum Pag. 468, Os ethmoideum Pag. 477. 
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til Rostrum corporis ossis sphenoidei, dannende oventil en lodret Skillevæg mellem Næsens 

heire og venstre Hulhed og oventil forenet i eet Stykke med Midtlinien af Brusken til La- 

mina cribrosa, medens den nederste Rand er fri. Den overste Del af Skilleveggens forreste 

Rand gaaer over i Midtlinien paa Bagsiden af Bruskens Pars nasalis. Pars nasalis boier 

sig dernest om og gaaer bagtil indenfor Processus nasalis ossis maxillaris superioris og 

indenfor Os lacrymale, hvorpaa Brusken som Pars papyracea bagtil støder til Sideranden 

af den forreste Flade af Brusken til Corpus sphenoideum. Paa Indsiden af Bruskens Pars 

papyracea sidder Brusken til Concha suprema, media og infima. Loftet mellem Pars per- 

pendicularis og Pars papyracea dannes af Pars cribrosa, hvis Brede som Brusk er storre, 

end naar den er forbenet. Lamina papyracea forbenes intermembranost uden foregaaende 

Bruskdannelse. Næsebenene benytte kun Bruskens Pars nasalis som Stobeform og dannes 

ikke i selve Brusken, men imellem Membraner. 

Os sphenoideum. 

Corpus. Brusken i Synchondrosis spheno-occipitalis, som ved den indtrædende 

Forbening adskiller Corpus ossis sphenoidei fra Pars basilaris ossis occipitalis, er sæd- 

vanligt bred og tyk. Corpus har ved Tilstedeverelsen af to Orbite sin normale Brede, 

men bliver ved tiltagende Grad af Cyclopia komprimeret. Den nederste Del af Legemets 

Forside bliver dernest fordybet og efterhaanden sterkere udhulet, fremstillende et Rudi- 

ment af Sinus sphenoidei, men med manglende Cornua Bertini. Spor af Crista og af 

Rostrum kan endnu forefindes som en enkelt kamformig Forbening, undertiden med en 

let Grube paa Siden ligeledes som Spor af Sinus sphenoidei. Naar Udhulingen af Corpus 

skrider videre, strækker den sig ind under Bunden af Sella turcica; denne holder sig dog 

fuldstendigt, og den sammesteds verende paatvers liggende Forbening er tydelig. Selv om 

hele den nederste Del af Corpus er forsvunden, holder Lamina perpendicularis selle turcice 

sig godt og udmerker sig ved sin tykke bruskede Rand, der paa sin Forside er fordybet. 

Paa Bunden af Sella turcica findes bagtil næsten konstant et blindt endende Foramen af 

forskjellig Størrelse og Dybde, undertiden tragtformigt og tydeligt udklædt med Dura mater, 

Jeg har givet denne Dannelse Navn af Canalis Rathkii og allerede forhen (Pag. 405) 

fremhevet dens Betydning som Levning af Mundhulens Forbindelse med Hjernen (Infun- 

dibulum). Hos Dyr har jeg kun truffet meget ringe Spor deraf. Nogle mindre Foramina, 

som i sjeldne Tilfelde sees paa Siden af det storre, ere derimod Foramina nutritia. Naar 

hele Corpus er blevet stærkt komprimeret, lider ogsaa Lamina perpendicularis, bliver 

smallere men heiere, toppet eller kegleformig; hele Bunden med den transversale Forbening 

svinder, og tilsidst findes kun en lille rund brusket Opheining som Levning af Lamina 

perpendicularis og af det ovrige Corpus, der kan blive saa smalt, at der kun findes et 

ubetydeligt Mellemrum mellem de to Siders Foramina ovalia eller Partes petrose. 

61* 
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Alæ magne ere i Begyndelsen normale, men med tiltagende Cyclopia bliver deres 

Storrelse foroget, de blive mere udbuede, trenges efterhaanden indad og fortil, og dreies 

saaledes om, at deres udvendige Flade tilsidst vender lige fortil. Denne Leieforandring 

fremkommer, naar den mellemliggende Brusk i Corpus ossis sphenoidei svinder, og Folgen 

bliver, at hele Formen og Stillingen af Fossa temporalis med M. temporalis forandres, 

hvilket efter al Sandsynlighed atter maa paavirke Underkjeben, saaledes som vi forhen have 

antydet. Fissura orbitalis superior har en skarp Rand, og begge Siders Fissurer begrendse 

et lyreformigt, undertiden lidt asymmetrisk Rum, hvori Ale parvæ hvile; Fissurerne ere 

lukkede af Hjernehinderne. Det lyreformige Rum er i Begyndelsen bredere fortil, men 

efterhaanden lobe Fissurerne parallelt og trenges nermere mod hinanden, naar Corpus 

ossis sphenoidei svinder. Ved stærkt reduceret Corpus smelte begge Fissurer sammen til 

en enkelt, i Legemets Midtlinie verende Fissur, hvis Rande endog for en Del nesten kunne 

ligge i Berorelse med hinanden; Adgangen til Oienhulen bliver da gjennem Fissuren. 

Ale parve. Det mellem dem værende Planum, som udad til Siderne danner den 

overste forreste Rod til Foramen nervi optici, og som fortil fortsetter sig i Lamina cribrosa, 

mangler helt eller for Storstedelen. Naar Planum helt mangler, er det erstattet ved Hjerne- 

hinderne, som ere udspendte mellem hele de indvendige Rande af Ale parve eller mellem 

deres forreste Del; imidlertid er den mellem dem udspændte Membran ikke altid ganske 

blottet for en Belegning af Brusk paa sin nederste Flade, men Brusklaget kan vere saa 

tyndt, at man kun ved en mikroskopisk Undersøgelse kan overbevise sig om dets Tilstede- 

verelse. Men sely om Bruskmassen tilsyneladende eller virkeligt helt mangler, er det 

dog muligt, at den i et tidligere Stadium har veret tilstede; thi ellers kunde Primordial- 

bruskens Kontinuitet ikke vere bevaret, eftersom vi gjenfinde den i Snabelen som Pars 

nasalis, hvorhen den kun kan naae gjennem dens Pars cribrosa; dog treffe vi ogsaa i denne 

Del den samme Defectus som i Planum. Mellemrummet mellem Ale parve kan vere større 

eller mindre. Det er muligt, at det er størst, naar der findes to Orbite, men for de øvrige 

Former af Cyclopia synes der ikke at gjøre sig noget bestemt Forhold gjældende mellem 

Cyclopiens Grad og Mellemrummet mellem Ale parvæ. Disse kunne nærme sig hinanden 

saa stærkt, at de berøre hinanden, eller saaledes, at deres indvendige Rande paa Grund af 

Mangel af Planum helt eller tildels ere voxede sammen navnlig fortil. Naar de ere helt 

sammensmeltede, danne de et rhomboidalsk Legeme, paa hvis nederste (forreste) Flade 

man kan see Sporene af Sammenvoxningen i Form af en Crista, eller der er midtveis 

levnet en Aabning mellem dem. Selve Ale kunne beholde deres normale Form og Stor- 

relse, ofte forsynede fortil med et Foramen nutritium paa en eller begge Ale. Deres for- 

reste Rand stoder med en takket Sutur til den bageste Rand af den skraat stillede Pars 

horizontalis ossis frontalis. Udad kunne de forlænge sig i en sabelformig Brusk, men 

oftest indeholder den paagjældende Duplikatur af Dura mater ingen Brusk og mangler fortil 
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sit Stottepunkt, fordi Pars horizontalis ossis frontalis er defekt. Bagtil ende Ale parve 

med en afrundet Spids, og paa deres nederste Flade lidt foran Spidsen danner den nederste 

bageste Rod for Foramen nervi optici en rund Cylinder af forskjellig Lengde, som stotter 

sig til eller oftest er sammenvoxen med Processus clinoideus medius. Undertiden afgaaer 

Cylindren fra selve Spidsen og kan stotte sig til den transversale Forbening paa Bunden 

af Sella turcica, eller de to Siders Cylindre ligge parallelt ved Siden af hinanden og stotte 

sig til Forbeningen i Lamina perpendicularis sellæ turcice. Cylindren er vel oftest for- 

benet, men kan ogsaa vere brusket. Selve Ale blive pæreformige, tykke og forkroblede, 

have kun en meget begrendset Forbindelse med Os frontale og kunne fuldstændigt mangle. 

De kunne vere asymmetriske, hvilket dog er sjeldent. 

Ale pterygoidee ere i Almindelighed sterkt udviklede, brede og stillede paatvers, 

især Ala pterygoidea externa. De hjælpe kun i ringere Grad til at lukke Svelget oventil, 

hvilket især skeer ved den fra Pars horizontalis ossis palatini opstigende Plade, der støtter 

sig til Indsiden af Ala pterygoidea interna uden at voxe sammen med den. Ogsaa hos 

cyclopiske Fostre har man Leilighed til at see, at Ala pterygoidea externa er en Processus 

ala magne, og ikke en Processus corporis ossis sphenoidei, saaledes som jeg har angivet 

i min Afhandling om Kraniets Primordialbrusk!). — Foramina, rotundum, ovale, spinosum, 

og Canalis carotici frembyde Intet at bemærke; naar Corpus ossis sphenoidei svinder, 

rykke de nærmere sammen mod Legemets Midtlinie. 

Os ethmoideum. 

Ved Bedømmelsen af den Mangel, som hos cyclopiske Fostre gjør sig gjældende 

for dette Bens Vedkommende, maa der tages Hensyn til, at Os ethmoideum (dertil regnet 

Concha infima) hører til de i det menneskelige Kranium senest forbenende Ben, og at der 

ved Fodselen kun findes Forbeningspunkter i de tre Conche og i Pars papyracea (Laby- 

rinthen), medens Primordialbruskens Pars cribrosa, perpendicularis og nasalis endnu ere 

bruskede. Hvad enten der findes to Orbite eller kun een, mangler Primordialbruskens 

Pars cribrosa, som hos normale menneskelige Fostre for Fodselen endog har en større 

Udstrækning end i forbenet Tilstand. Mangelen er fuldstændig eller næsten fuldstændig, 

og naar Delen er repræsenteret, skeer det kun ved den Masse, som fylder den snevre 

Spalte i Pars horizontalis ossis frontalis, der er en Levning af dette Bens Incisura eth- 

moidea. Spalten kan lige foran Ale parve begynde med en lille trekantet eller oval Brusk- 

masse, som er en Fortsættelse af den mangelfulde Bruskmasse i Planum; fortil gaaer 

Primordialbrusken under Spina nasalis ossis frontalis over i dens Pars nasalis, som breder 

sig i Snabelen. Undertiden kan Bruskmassen i Lamina cribrosa kun opdages ved 

') A. Hannover, Primordialbrusken 1880, Pag. 473. 
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Mikroskopet, naar Brusken kun danner et tyndt Lag paa Udsiden af Hjernehinderne. Der 

findes ofte membranose, ikke bruskede Mellemrum i Pars horizontalis ossis frontalis paa 

Siden af den spalteformige Incisura ethmoidea; de ere kun en Defectus i Benet og have 

Intet med Brusken at gjore; Rummene ere oftest uregelmessige og asymmetriske. Bulbus 

og N. olfactorius mangle hos Cycloper; Davaine angiver dens Tilstedeværelse i eet Tilfælde, 

og jeg har paa et Kranium (Nr. 6, Pag. 427) truffet en lille oval Bruskplade, der repre- 

senterede Primordialbruskens Pars cribrosa, og i Pladen iagttaget et blindt endende Foramen, 

som lignede de Foramina, der ellers findes i Pars og Lamina cribrosa til Gjennemgang for 

Lugtenerven; men i Regelen er der ingen Aabninger i de Levninger, man kan finde af 

Pars cribrosa. Dette gjælder ogsaa om de tilsvarende Levninger, man kan træffe hos Dyr. 

Derimod forholder Primordialbrusken til Conche, Pars papyracea og Pars perpen- 

dicularis sig forskjelligt, alt eftersom der er to Orbite eller kun een. Naar der er to 

Orbitæ, kunne de vere adskilte ved en tendinos Streng mellem Processus nasalis ossis 

frontalis og Processus frontalis ossis maxillaris superioris, men hyppigst er der en Skillevæg, 

som er af noget forskjellig Beskaffenhed. Skilleveggen er aldrig fuldstendig, men mangler 

nedentil mod Corpus ossis maxillaris superioris samt bagtil mod Os sphenoideum i større 

eller mindre Udstrækning. Udvendigt dannes Skilleveggen af Os lacrymale og Lamina 

papyracea, og naar Mellemrummet mellem Orbite kun er smalt, smelte de nævnte Ben 

sammen og danne en tynd Skilleveg. Men naar Mellemrummet mellem Orbite er bredere, 

bliver der mere eller mindre Plads mellem dem for Dele af Primordialbruskens Pars eth- 

moidea. Da Tilfældenes Antal, som man kjender af Cyclopia med to Orbitz hos Mennesket, 

er ringe, skal jeg her meddele Forholdene i Primordialbruskens Pars ethmoidea noget 

udforligere. 

Isenflamm!) har ingen Anatomie af Benene. — Sommering?) siger kun om et fuld- 

baaret quindeligt Foster, at hele det bruskede Os ethmoideum var forandret i alle sine Dele 

og meget mindre end ellers, Lamina cribrosa neppe kjendelig, Skilleveggen mellem Oinene 

usædvanligt smal, og hele Nesehulen meget snever. Istedetfor to Næseben fandtes kun et 

enkelt meget lille lindseformigt Rudiment, — Luschka*) anfører om et fuldbaaret quindeligt 

Foster, at Pars horizontalis og perpendicularis ossis ethmoidei manglede, men at Laby- 

rinthen var tilstede med godt udviklede Conche og Lamina papyracea; Lamine papyracee 

forenede sig bagtil fra begge Sider, men naaede ikke til Rostrum. Ossa nasalia manglede. 

1) G. G. Ploucquet, observationum medicarum pentas; Nova acta acad. Cas. Leop.-Carol. 1791, 

8, Scholion, Pag. 26. 

*) S.T. Sommering, Abbildungen und Beschreibung einiger Missgeburten, die sich ehemals auf dem 

anatomischen Theater zu Cassel befanden 1791, Pag. 26, Tab. IX. Om Figuren paa Tab. VIII siger 

han: «die Muschelbeine (Ossa turbinata) sind auf beiden Seiten ebenfalls verunstaltet» og afbilder 

«das zum Theil noch knorplige Scheidebein (Vomer)». 

3) Luschka, über angeborene Atresie der Choanen; Virchows Archiv 1860, 18, Pag. 168. 
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Den bløde Del af Næsen var ikke deform i nogen paafaldende Grad, men der var kun en 

enkelt rund Næseaabning; Aabningen ledede ind i et med Flimmerepithelium udklædt Rum, 

hvori Conchæ ragede ind. Septum var kun antydet ved et meget rudimentairt Vomer. 

Han angiver ikke, hvor langt Kanalen gik ind, eller om den endte blindt, men Choanne 

posteriores vare lukkede med en Benplade fra. Pars horizontalis ossium palatinorum. — 

Arnold!) fandt hos et 6 Maaneders quindeligt Foster, som tillige led af Synotia, at Lamina 

horizontalis og perpendicularis ossis ethmoidei manglede; Lamina papyracea var fuldstændig, 

Ossa lacrymalia normale; den bageste Del af den indvendige Oienvæg manglede; Næsehulen 

endte blindt; Conche suprema og media vare smaa, medie kun adskilte ved en snever 

Spalte; Conchæ infimæ sammenvoxne bagtil; den nederste og mellemste Næsegang fandtes, 

den øverste var kun antydet. — Gross”) angiver kun, at Nesegangen, som var enkelt, endte 

blindt, og at Choanne, Vomer og Lamina cribrosa med Crista galli manglede. — Kundrat?) 

fandt Mangel af Lamina cribrosa med Crista galli; Orbitæ vare adskilte ved de lange Pro- 

cessus nasales ossis frontalis, Taarebenene og Laminæ papyraceæ, som næsten berørte 

hinanden i Legemets Midtlinie og bagtil smeltede sammen; bagtil communicerede begge 

Orbitæ indbyrdes, fordi Skillevæggen manglede. Randen af Processus nasales ossis 

maxillaris superioris dannede en trompetformig, 27" hei Som. Der var kun et enkelt 

Næsebor, som ledede ind i en blindt endende, 15™™ lang, smal og lav Hulhed uden Septum, 

hvori der paa hver Side fandtes meget smaa nederste og overste Conche. 

Jeg har haft Leilighed til at undersøge tre menneskelige Cycloper med to særskilte 

Orbitz paa tre torre Kranier, hvoraf to findes i Museet i Breslau, det tredie i Guys Hospitals- 

museum i London. Paa det første Kranium (Nr 1, Pag. 412) dannedes den mangelfulde Skillevæg 

mellem Orbitæ oventil af de meget lave Processus nasales ossis frontalis; nedentil dannedes 

Oienhulernes Rand af Processus frontalis ossis maxillaris superioris, hvis forreste Rande 

stodte sammen i Legemets Midtlinie, og dreiedes saaledes, at deres ellers udvendige Flade 

vendte lige fortil. Mellem disse to Processus sad et rundt hult Legeme, af Storrelse og 

Form som en lille Ært, med en Diameter af 6™™. Legemet havde paa sin forreste Flade 

en rund Aabning, som yar Fortsettelsen af Snabelens Kanal, der endte blindt inde i Hul- 

heden. Legemets forreste Veg syntes brusket, den bageste Veg dannede en halvkugle- 

formig Forbening, maaskee af Dele af Pars perpendicularis ethmoidea og de hosliggende 

Conche; men det var umuligt at afgjore om de Striber, der fandtes i Halvkuglen, vare 

Brusk eller blot indtorrede Slimhindefolder. Saavidt man kunne skjønne, tog Os lacrymale 

') J. Arnold, Beschreibung einer Missbildung mit Agnathie und Hydropsie der gemeinsamen Schlund- 

trommelhohle; Virchows Archiv 1867, 38, Pag. 145, Tab. 2 und 3. 

2) Gross, Virchow und Hirsch Jahresbericht für 1875, 1, Pag. 338. 

3) H. Kundrat, Arhinencephalie 1882, Pag. 17, Fig. 2—7. 
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ikke Del i Skillevæggen, men havde sin Plads foran den gaffelformige Deling af Suturen 

mellem Corpora ossis maxillaris superioris. I hele den ovrige Strekning lige ind til det 

udhulede Corpus ossis sphenoidei manglede enhver Skillevæg mellem Orbitæ. — Det andet 

Tilfælde fandtes paa det mærkelige Doppelmisfoster Nr. 3, Pag. 416'). Det var en Sammen- 

voxning af to Hoveder (Janus), hvoraf Ansigtsdelen i begge Hoveder var cyclopisk, det ene Ansigt 

med en enkelt Orbita, det andet med to. I Cyclopien med to Orbitæ laae Randen af Orbite 

skraat tilbage paa Grund af den samtidige Anencephalia; Skilleveggen mellem Orbitæ dan- 

nedes oventil af de temmelig lange Processus nasales ossis frontalis, nedenfor dem af de 

smalle Ossa lacrymalia, bag disse af et Rudiment af Lamina papyracea, som fortil støttede 

sig til Suturen mellem begge Corpora ossis maxillaris superioris og havde en Brede af 8", 

Den ovrige Del af Skillerummet manglede. Der var et Mellemrum mellem begge Siders La- 

mine af omtrent 5™", og dette Mellemrum syntes for en Del at indeholde Labyrinthmasse ; 

Laminæ forenede sig bagtil i en stump Kant. Den forreste Rand af Processus nasales 

ossis maxillaris superioris dannede en trompetformig, oval, 10™™ hoi og 5™™ bred Aabning, 

i hvis Bund Kanalen fra Snabelen har endt blindt. Bunden indeholdt indtørret Masse fra 

Primordialbrusken; om der i denne Masse var indterrede Conche, kunde ikke med Sikkerhed 

afgjores. — I det tredie Tilfelde (Nr. 2, Pag. 415) havde Neseaabningen sin normale Plads 

mellem de indvendige Rande af Processus frontales ossis maxillaris superioris, men Aabningen 

var kun lille mellem de sammenvoxne Rande. Indenfor Aabningen fandtes en indtorret 

Masse, rimeligvis Brusk som Levninger af Conche og muligen af Lamina perpendicularis. 

Hvorledes end Forholdet er paa torre Præparater, er det dog ved Iagttagelser paa 

ikke torre Preparater (Luschka, Arnold, Kundrat) beviist, at der kan forekomme Rudimenter 

af Primordialbruskens Pars ethmoidea, nemlig af Brusken til Conche, Pars papyracea og 

maaskee endog af Pars perpendicularis, ikke at tale om Brusken til Pars nasalis, om hvis 

Forekomst i Snabelen der ikke hersker nogen Tvivl. Brusken til Pars ethmoidea har sin 

Plads dels mellem Lamine papyraceæ, som danne Hovedbestanddelen af den ufuldstændige 

Skilleveg mellem Orbite, dels i den trompetformige Aabning mellem Randene af Processus 

frontales ossis maxillaris superioris. Levningerne af Primordialbruskens Pars ethmoidea 

ere derfor i det hele trengte fortil, naar man regner Indholdet af den trompetformige 

Aabning med, og skjondt man ikke har et tilstrækkeligt Antal af Iagttagelser, troer 

jeg dog, at man tor antage, at denne Del af Primordialbrusken tillige ligger hoiere, 

jo mere de to Øine nærme sig en Sammensmeltning. Til det Foregaaende maa endnu 

1) Jeg vil ved denne Leilighed gjøre opmærksom paa den ulige Udvikling af de to sammenvoxne Ho- 

veder. I det ene Hoved er der Cyclopia med et enkelt Øie, i det andet er der to Oine, som er ulige 

store (Tab. I, Fig. 3). I Landbohoiskolens Museum findes en Gris med to Hoveder, af hvilke det ene 

har eet Øie og en Snabel, det andet er mindre og uden kjendeligt Øie. Jeg henviser ogsaa til to 

Doppelfostre i Museum of College of Surgeons (B. T. Lowne, Catalogue 1872, Pag. 18, Nr. 88 og 89). 
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foies den almindelige Bemerkning, at Lamina papyracea efter mine Undersogelser ikke for- 

benes i Primordialbrusken, men mellem Membraner, og at ligeledes en Del eller maaskee 

endog Størstedelen af Væggene i Labyrinthens Celler forbenes mellem Membraner. Man- 

gelen af Primordialbruskens Pars ethmoidea bliver derfor større, end man ved første Qiekast 

skulde antage. 

Naar der derimod kun er een Orbita samt en Snabel, findes der saa godt som 

altid en Forbening paa det Sted, hvor den rudimentaire Pars cribrosa gaaer over i Pars 

nasalis, altsaa i Basis af Snabelen, og den kan allerede foles udvendigt gjennem Huden. 

Forbeningen danner en Halvring af 2—9™" Hoide og 2—6"" Brede og vender Konvexiteten 

bagtil; paa sin forreste Flade har den midtveis en brusket eller forbenet Crista, med hvilken 

Halvringens frie og fremadbeiede Rande lobe parallelt, saa at der ligesom dannes tre Cristæ. 

Denne Forbening er ofte beskreven som et uparret lindseformigt Ben eller bleven antagen for 

Ossa nasalia; men disse forbenes ikke i Primordialbrusken, men mellem Membraner, og vilde 

desuden vende Konvexiteten fortil og hvile paa Næsebruskens forreste Flade, medens Halv- 

ringen omfatter Næsebruskens bageste Flade. Halvringen maa betragtes som en deform 

Forbening af en rudimentair Pars perpendicularis med Antydning af en doppelt Næsebrusk 

og en Næsegang paa hver Side af Crista. Det maa dog bemærkes, at Snabelens Kanal 

altid standser, førend den har naaet Forbeningen. Heyman!) har iagttaget et Tilfælde, hvor 

han fra den bruskede Lamina cribrosa kunde trænge ned i en doppelt Kanal med en for- 

benet Skillevæg, som han anseer for Lamina perpendicularis med to Næsegange, der mun- 

dede ind i Snabelens enkelte Kanal; der var en Crista galli og Spor af Labyrinthens Celler; 

nedad var Hulheden af Os ethmoideum lukket af en Benplade med Spor af Adskillelse i 

Midten. Denne Benplade, som efter hans Mening maaskee kan ansees for Ossa nasi, «die 

wegen der unvollkommenen Entwickelnng des Siebbeins nach unten und innen gerathen 

sind», er sikkert den af mig ovenfor beskrevne Forbening, hvorimod hans førstnævnte 

Forbening maa beroe påa en usædvanligt stærk Forbening af Os ethmoideum under 

Crista galli. 

Primordialbruskens Pars nasalis forbenes som bekjendt ikke og har hos det men- 

neskelige Foster en større Udbredning end hos Voxne. Brusken breder sig i Snabelen og 

er forholdsvis godt udviklet i dette Rudiment af Næse; den begynder strax nedenfor Spina 

nasalis ossis frontalis fra Pars cribrosa, hvorimod der ikke paa Siderne kan finde nogen 

Forbindelse Sted med Pars papyracea, fordi Snabelen danner et fritliggende Legeme, og 

fordi Pars papyracea i det hele ikke existerer. Vi have allerede forhen (Pag. 461) omtalet 

Snabelens ydre Forhold. Brusken danner i Snabelen en hul og med Slimhinde udklædt 

1) Heyman, Deutsches Archiv für Physiologie 1820, 6, Pag. 533. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6. Rekke, naturvidensk. og mathem. Afd. I. 9. 62 
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enkelt Cylinder og naaer omtrent halvveis ned i Snabelen; den er afrundet nedentil og ender 

med et Par Flige. Som oftest sees en svag Længdefure nedad dens Ryg. Mangler Sna- 

belen, mangler selvfolgelig ogsaa hele Pars nasalis, af hvilken Grund Mangelen af Os 

ethmoideum og den dertil horende Primordialbrusk bliver total, men Mangel af Snabel gaaer 

ikke altid jevnsides med Graden af Cyclopia. 

Orbita. 

Orbitas almindelige Form er omtalet Pag. 460, ligeledes Skilleveggens Forhold, naar 

der er to Orbitæ (Pag. 474). Naar der kun er een Orbita, kan der naturligvis ikke vere 

Tale om nogen indvendig Veg, og navnlig forsvinder derfor Lamina papyracea; imidlertid 

bliver der Levninger tilbage af de Ben, som skulde have dannet denne Veg. Processus 

nasalis ossis frontalis kan forekomme, angivende Grendsen mellem de to Orbit, og ligeledes 

holder Os lacrymale sig, men skifter Plads, idet det synker ned paa Bunden af Qienhulen 

og legger sig horizontalt paatvers foran den forreste Ende af Midtlinien af Corpus ossis 

maxillaris superioris. Processus nasalis ossis maxillaris superioris svinder efterhaanden 

helt. — Orbitas udvendige Veg dannes som sædvanligt af den indvendige Flade af Pro- 

cessus frontalis ossis zygomatici og af den forreste Flade af Ala magna ossis sphenoidei, 

som i Cyclopien er forholdsvis stor. Fissure orbitales superior og inferior ere storre end 

sædvanligt og lukkede ved Membraner; Retningen af Fissura orbitalis superior, som be- 

grendser det lyreformige Rum, hvori Ale parve ossis sphenoidei hvile, kan afvexle. — 

Orbitas øverste Veg dannes af den nederste Flade af Pars horizontalis ossis frontalis, som 

altid staaer meget skraat, og af den forreste Flade af de ligeledes skraat stillede Ale parve 

ossis sphenoidei, som i Legemets Midtlinie støde mod hinanden med deres indvendige 

Rande eller helt smelte sammen, dog saaledes at der altid bliver en enkelt Aabning til 

Gjennemgang for N. opticus, enten i selve Benet eller i de mellem dem udspendte Hjerne- 

hinder. Endelig bidrager det Rudiment af den bruskede Lamina cribrosa, som fylder den 

spalteformige Incisura ethmoidea ossis frontalis, til at danne Orbitas overste Veg. — 

Orbitas nederste Veg dannes af den øverste Flade af Processus maxillaris ossis zygomatic, 

der strækker sig længere indad end ellers, saa at Processus fra begge Sider kunne modes 

i Legemets Midtlinie, fremdeles af den overste Flade af Corpus af de sammenvoxne Ossa 

maxillaria superiora, hvilken Flade er mindre i det cyclopiske Øie end i normal Tilstand. 

Bag Ossa maxillaria findes Ossa palatina, som have en større Udbredning end sædvanligt 

paa Grund af dette Bens Nydannelse, der tilsyneladende lukker for de ikke existerende Choanne 

posteriores; i Forening med Levninger af Corpus ossis sphenoidei danner denne Nydan- 

nelse Orbitas spidse Bund, hvortil ogsaa Roden af Ala pterygoidea kan bidrage, fordi 

den rager hoiere i Veiret end ellers. — Orbitas forreste Rand dannes oventil af Arcus 
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supraciliaris ossis frontalis, der enten fremtræder som to Buer af forskjellig Størrelse, ad- 

skilte ved Spina nasalis og oftest hver forsynet med sit Foramen supraciliare, eller de danne 

tilsammen en enkelt Bue med Overgange til den foregaaende Form. Udad dannes Orbital- 

randen af den i Regelen svage Processus orbitalis externus ossis frontalis og af Processus 

frontalis ossis zygomatici, nedentil af Processus maxillaris ossis zygomatici og i ringere 

Grad af Corpus ossis maxillaris superioris. 

N. opticus. 

Chiasma mangler ganske eller er hoist ufuldstændigt, selv naar der er to Oine. 

N. opticus gaaer fortil gjennem en enkelt Aabning i den forreste Del af den mellem Alex 

parve spændte Membran eller gjennem Ale selv, naar de ere sammenvoxne. Naar dette 

ikke er Tilfeldet, gaaer Nerven foran den bageste nederste Rod af Foramen nervi optici, 

da den forreste øverste Rod mangler. Naar der er to Wine, men med enkelt Foramen 

nervi optici, deler Nerven sig efter Gjennemgangen gjennem Foramen omgiven af sine 

Membraner (Arnold). Nervens Gjennemsnit er rundt eller ovalt, undertiden nyreformigt med 

Hilus vendende opad. I et Tilfælde af Cyclopia med enkelt Øie (Nr.8, Pag. 433) var der Spor 

af Fordopling, og hver Del af Nerven, hvoraf den ene var tykkere end den anden, havde 

sin Canalis arteriæ centralis. Nervens Indhold er blødt som Hjernemasse, undertiden 

atrophiskt, og Nerveskeden kan vere ganske tom, fast og fortykket. Naar Ale parve 

helt mangle, mangler ogsaa Nerven. 

Som Grundlag for Inddelingen af de cyclopiske Fostre i forskjellige Species har 

man (Geoffroy St. Hilaire, Huschke, Vrolik, Lowne) benyttet Oinenes Antal og Leie i een 

eller to Orbite og kombineret dette Forhold med Tilstedeværelsen eller Mangelen af en 

Snabel. Som man vil finde, har jeg betragtet alle Former af Cyclopia under Et, fordi 

de overalt gjennem Mellemled gaae over i hverandre, og derfor kun anseet dem for 

Varieteter af en Misdannelse, der samtidigt er i Besiddelse af de Kjendetegn, jeg har 

opstillet for Cyclopia. Kundrat!) har med Uret udskilt de to Former Ethmocephalia 

(to Orbitæ med Snabel) og Cebocephalia (to Orbitæ uden Snabel eller rettere med en 

Snabel, som ikke henger frit ned, men er fastvoxen med sin bageste Flade) fra Cyclopia 

og henfort dem til en Misdannelse, som han kalder Arhinencephalia. I sin mest udviklede 

Form udmærker denne Misdannelse hos Mennesket sig ved spaltet Overlebe (enkelt 

eller doppelt Hareskaar), Mangel af Os intermaxillare, spaltet Gane, Mangel af det bru- 

skede og benede Septum narium, af Næsebenene, af Lugtenerverne og af Lamina cri- 

brosa med Crista galli; i de fleste Tilfælde er der Tegn paa Enkelthed i de forreste 

') -H. Kundrat, Arhinencephalie als typische Art von Missbildung 1882. 

62* 
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Hjernelapper. Den hele Misdannelse anseer jeg derfor for en Spaltedannelse eller en Mangel 

paa Sammenyoxning i Legemets Midtlinie af parrede Organer, medens der i Cyclopia selv 

i Tilfælde med to Orbit snarere er en Sammensmeltning, hvis man ellers vil kalde en 

Defectus og Standningsdannelse saaledes. Der er i Arhinencephalia altid to Oine med to 

fuldstændige Orbitæ og fuldstændige Conchæ, medens de indvendige Qienvegge i Cyclopia 

altid ere ufuldstændige; angaaende Conche maa jeg henvise til det, der ovenfor er anført. 

Kundrat anfører selv blandt Kjendetegnene paa Ethmocephalia Mangelen af Concha, 

Pars perpendicularis og horizontalis af Os ethmoideum, medens Conche ikke mangle 

i Arhinencephalia. Der er fremdeles ved Cyclopia selv med to Orbite kun eet Foramen 

n. oplici, i Arhinencephalia altid to. Kundrat lægger især Vægt paa Mangelen af Lugte- 

nerven som fælleds Karakter for alle af ham under Benævnelsen Arhinencephalia sam- 

lede Former, men Lugtenerven mangler ogsaa i Cyclopia med een Orbita, og hans 

Arbeide gaaer netop ud paa at vise Forskjellen mellem Arhinencephalia og enhver Form af 

Cyclopia. Han siger fremdeles at Synostose i Os frontale er sjeldnere i Cyclopia, og at 

Hjerneskallen er bedre udviklet i Arhinencephalia, selve Hjernen derimod ofte bedre i 

Cyclopia. Det er vilkaarligt, at han kun vil regne Misfostre med eet mediant Qie til 

Cyclopia, da Misdannelsens egenlige Væsen er det samme ogsaa hos Cycloper med to Oine 

i to Orbitz; saaledes ere Choannæ posteriores tilsyneladende lukkede ved enhver Form af 

Cyclopia, hvad enten der er to Orbitæ eller een, en Nydannelse, som ikke findes ved de 

ovrige af ham meddelte Tilfelde af Arhinencephalia; at Grundlaget for Misdannelsen er 

den samme i begge Tilfelde, sees bedst af det af mig beskrevne Janusfoster, hvor der findes 

Cyclopia i begge Hoveder, men i det ene Hoved med eet Øie og en Snabel, i det andet 

Hoved med to Oine og en Snabel. De af ham opstillede Kjendetegn holde ikke engang 

Stik ved de sidste af ham beskrevne Tilfælde; saaledes findes i det niende Tilfælde Lamina 

cribrosa med Crista galli samt Vomer og Neseben, i det tiende Tilfelde en brusket Lamina 

cribrosa men uden Crista galli, medens Lugtenerven mangler i begge Tilfælde; i ellevte 

Tilfælde findes en normal Lamina cribrosa og Crista. I Arhinencephalia med median Lebe- 

spalte fandt han Overvægt af Mandkjon, medens jeg i Cyclopia har efterviist en meget stærk 

Overvægt af Quindkjon. 
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Forklaring af Tavlerne. 

Samtlige Gjenstande ere fremstillede i naturlig 

Størrelse efter menneskelige Fostre. 

Fig. 

Ce 

Fig. 

d 

Tabula I. 

1. Torret Kraniumafet 8 Maaneder gam- 

meltFostermed?2@ine,seetforfra(Pag.412) 

Fontanella quadrangularis. 

Fontanella lateralis anterior. 

Os parietale, som er hvelvet halvkugleformigt. 

Os frontale, delt i to Dele ved en glat Sutur; 

Benet rager halvkugleformigt frem over de to 

nedenfor det værende Orbite. 

Os temporale. 

Os zygomaticum, som er trengt indad og fortil. 

Os maxillare superius med Foramen infraorbitale 

og Tandkime for Iveisivus paa hver Side, men 

uden Spor af et Os intermaxillare. 

Processus frontalis ossis maxillaris superioris, 

vendende sin udvendige Flade lige fortil. Oven- 

for Processus sees et rundt hult Legeme, omtrent 

midtveis mellem begge Oine, dannet af Primor- 

dialbruskens Pars nasalis. Oventil begrændses 

dette Legeme af Processus nasales ossis frontalis ; 

Legemet har uden al Tvivl forlænget sig i en 

Snabel, hvis Gang har endt blindt i Legemets 

Hulhed. 

2. Forreste Halvdel af Basis cranii af 

foregaaende Foster, seet ovenfra (Pag. 412). 

Den tykke Bruskmasse mellem Lamina perpendi- 

cularis selle turcice og den nedenfor verende 

Pars basilaris. 

Foramen canalis carotidis. 

Foramen rotundum. 

Ala magna ossis sphenoidei, som ved Randen af 

Fissura orbitalis superior begrændser et lyrefor- 

migt Rum. I dette hvile 

Ale parve, hvoraf hver er forsynet med et Fo- 

ramen nutritium. Mellem de indvendige Rande 

af Ale mangler Planum i stor Udstrækning og er 

erstattet af en Membran, gjennem hvilken N. op- 

ticus er traadt ned til @iet. Membranen be- 

grendses bagtil af to Bensoiler, som udgaae fra 

Undersiden af den bageste Spids af Alæ og støtte 

sig til det mangelfulde Corpus ossis sphenoidei, 

dannende den bageste Rod til Foramen n. optici, 

medens den forreste Rod mangler. 

Den trekantede, tilspidsede Levning af Ineisura 

” ethmoidea ossis frontalis. 

Canalis Rathkii paa Bunden af Sella tureica (Cfr. 

Pag. 405). 

. 3. Tørret Kranium af et 8 Maaneder gam- 

melt Doppelfoster (Janus), Hovedet til- 

venstre med to ulige store Orbitz, Hove- 

det tilheire med eet Øie, med samtidig 

Anencephalia. Seet ovenfra (Pag. 416). De 

markerede Bogstaver tilhøre i denne og folgende 

Figur det mindre Hoved med kun eet Øie. 

Pars 

ning. 

Pars basilaris ossis oceipitalis, ved en bred Brusk 

adskilt fra den ovenfor liggende rectangulaire Sella 

turcica, som er felleds for begge Hoveder og midt- 

veis har en Aabning for Canalis Rathkii. Paa 

hver Side af Rectangulet findes de hankeformige 

Ale parve. 

Foramen magnum til det storre Hoved med to 

Mine. Det begrendses af Primordialbruskens Pars 

condyloidea; udenfor denne sees Pars petrosa med 

Foramen acusticum internum og Fossa subar- 

cuata. 

squamosa ossis occipitalis i stærk Forkort- 

' Ossa parietalia, rectangulaire og stærkt reducerede 

som Folge af den tilstedeværende Anencephalia. 

Os frontale, som er betydeligt bredere ovenfor 

det mindre, haire Øie og forsynet med en Incisura 

supraorbitalis. 
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h. 

d. 

Processus orbitalis internus ossis frontalis, som 

stoder til det rudimentaire Os nasale. 

Pars squamosa ossis temporalis. 

Os zygomaticum. 

Det rudimentaire Os nasale. 

Os maxillare superius; Benenes Processus fron- 

tales stige i Veiret, idet deres indvendige Rande 

begrendse en trompetformig Aabning nedenfor 

Os nasale, i hvis Dybde der findes Levninger 

af Primordialbruskens Pars ethmoidea. 

Canalis lacrymalis i det deforme Os lacrymale. 

Den knæformigt beiede og fortykkede Pars squa- 

mosa ossis occipitalis. 

Pars basilaris ossis occipitalis, som ligeledes 

ved en tyk Brusk er skilt fra den rectangulaire 

felleds Sella tureica. . 

Foramen magnum, som er mindre end det større 

Hoveds. 

. Ossa parietalia. 

Os frontale. 

Enden af Processus orbitalis internus ossis fron- 

talis, staaende lodret i ‘Veiret. 

Pars squamosa ossis temporalis. 

Os zygomaticum, hvis indvendige Ender nesten 

stode sammen i Legemets Midtlinie. 

Os maxillare superius med Foramen infraorbi- 

tale; i Pars palatina sees en glat Sutur, men 

ingen paa Legemets forreste Flade. 

Os lacrymale, som er enkelt og leiret i den gaf- 

felformige Deling af Suturen imellem Ossa ma- 

xillaria superiora. 

Samme Kranium som Fig. 3, seet ne- 

denfra (Pag. 416). 

Pars squamosa ossis occipitalis i stærk Forkort- 

ning. 

Condylus ossis occipitalis og den udenfor og bag 

den verende halvmaaneformige Forbening med 

et Foramen condyloideum posterius. 

Primordialbruskens Pars occipito-mastoidea med 

de gjennem Brusken brudte Canales semicircu- 

lares inferior og externus og et Foramen mastoi- 

deum. 

Pars basilaris ossis occipitalis; ovenfor den sees 

den for begge Hoveder felleds Sella turcica, som 

paa den nederste Flade er firekantet og har en 

Aabning midtveis for Canalis Rathkii, der gaaer 

lodret gjennem Sella. Udenfor Pars basilaris 

findes Pars petrosa ossis temporalis (Cochlea) 

samt den ovale, udad (oventil) aabne Annulus 

membrane tympani. 

Fig. 5. 

Ss 
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Foramen magnum til det storre Hoved med to 

Oine. 

Os temporale med Arcus zygomaticus. 

Os zygomaticum. 

Os maxillare superius med Alveolus for to tem- 

melig brede Ineisivi, to Canini og fire Molares. 

En skarp Crista forløber midtveis og strækker sig 

hen paa den nederste Flade af Pars horizontalis 

af Ossa palatina, som paa hver Side ere forsy- 

nede med et Foramen pterygo palatinum. Indenfor 

dem stiger en Benplade i Form af en ligebenet, 

meget spids Trekant med en Lengdefure midtveis 

i Veiret og ender med en lille enkelt Aabning, 

som gaaer ind i Oienhulen. Denne trekantede 

Benplade lukker tilsyneladende for de ikke exi- 

sterende Choanne posteriores og lægger sig mod 

Indsiden af de flade Ale pterygoidex interne. 

Ale pterygoidee externe ere brede og staae paa- 

tvers; indenfor dem støde Ale pterygoideæ interne 

med deres Basis til den lodrette Side af den fire- 

kantede felleds Sella turcica. Ved Foreningen af 

Alæ externe og interne med Benpladen fra Ossa 

palatina dannes en trapezoidal indad smallere, 

udad bredere Benplade. 

Den knæformigt beiede og fortykkede Pars squa- 

mosa ossis occipitalis. 

| db!,c! som b og e. 

Pars basilaris ossis occipitalis; nedenfor den sees 

den for begge Hoveder felleds Sella turcica med 

Canalis Rathkii midtveis; udenfor den Cochlea og 

Annulus membrane tympani. 

Foramen magnum til det mindre Hoved med eet 

die. 

i‘, i‘ m‘, o',p' som à, k, m, 0, p; dog findes der ingen p » 0, P 5 
Aabning ind i Orbita fra Spidsen af den ligebe- 

nede trekantede Benplade fra Os palatinum. 

Kranium af et fuldbaaret quindeligt 

Foster i Spiritus; forreste Halvdel af 

Basis cranii, seet ovenfra (Pag. 422). 

Pars basilaris ossis occipitalis, ved en temmelig 

bred Brusk skilt fra 

Lamina perpendicularis sellæ turcicæ; stort Fo- 

ramen nutritium og flere smaa. 

Foramen canalis carotidis. 

Foramen rotundum. 

Foramen n. optici, begrændset af de bageste Spidser 

af Alæ parvæ, som ved to cylindriske Bruskstrenge 

ere forenede med den afrundede Spids af Lamina 

perpendicularis sellæ turcicæ. 
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Fig. 

s Ro os 

Fig. 7. 

Ale magne, som ere dreiede fortil og begrændse 

et lyreformigt asymmetrisk Rum, hvori Ale parve 

hvile. 

Ale parvæ, sammenvoxne i Legemets Midtlinie; 

deres udvendige Ender ere bruskede, og deres 

forreste Rand ved en Tverfure delt i en bageste 

og en forreste Del, hvilken sidste stoder til Pars 

horizontalis ossis frontalis. 

Incisura ethmoidea, som muligen har veret ud- 

fyldt af en brusket Pars cribrosa, eftersom der 

var Brusk mellem de indvendige Ender af den 

forreste Rand af Ale parve. 

6. Samme Kranium som Fig. 5, seet ne- 

denfra. 

Pars basilaris og Condyli ossis oceipitalis. 

Spidsen af Pars petrosa. 

. Ala pterygoidea externa, som staaer paatvers. 

Ala pterygoidea interna. 

Hjerteformig Benplade, som fra den bageste Rand 

af Pars horizontalis ossium palatinorum gaaer 

skraat opad og bagtil, idet Hjertets Spids stotter 

sig til den nederste Flade af Corpus ossis sphe- 

noidei ovenfor Synchondrosis spheno - oceipitalis, 

dets Siderande til Ale pterygoideæ interne. Ben- 

pladen lukker tilsyneladende for Choannæ poste- 

riores, men som ikke existere. 

Os maxillare superius med Tandkimer; midtveis 

forlober en skarp Crista, som ender bagtil med 

en langagtig Knop; udenfor den findes to svagere 

Crist. 

Kranium af et fuldbaaret Fosteri Spi- 

ritus; forreste Halvdel af Basis cranii, 

seet ovenfra (Pag. 425). 

Pars basilaris ossis oceipitalis, som er sammen- 

voxen med 

Lamina perpendicularis sellæ turcice. 

Ale magne; Fissure orbitales superiores be- 

grendse et lyreformigt Rum, som er noget asym- 

metrisk, 

. Ale parvæ, forenede i Legemets Midtlinie; de 

udvendige Ender ere bruskede; de bageste asym- 

metriske Spidser, mellem hvilke findes en enkelt 

lille Aabning for N. opticus, støde til en trans- 

versal Forbening paa Bunden af Sella tureica. 

Levninger af den noget asymmetriske Primordial- 

brusk til Lamina eribrosa. 

Fig. 

a 

.8. Kranium af et 
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Tabula II 

7!/s Maaned gammelt 

Spiritus; forreste 

seet ovenfra 

quindeligt Foster i 

Halvdel af Basis cranii, 

(Pag. 426). 

Den bruskede Lamina perpendicularis sellæ tur- 

cicæ. 

Ale magne, begrændsende et temmelig smalt 

lyreformigt Rum. 

Ale parvæ, forenede i Legemets Midtlinie i Form 

af en Trekant, hvis bageste Spids stoder til den 

forreste Flade af Lamina perpendicularis sellæ 

turcicæ og viser Spor af en tidligere Deling; 

midtveis i Trekanten findes en paatvers oval Aab- 

ning for N.opticus. 

En lille oval Bruskplade som Levning af Primor- 

dialbruskens Pars cribrosa; midt i Pladen fandtes 

et blindt Foramen, ikke uligt et Foramen til 

Gjennemgang for en Gren af Lugtenerven. 

.9. Tørret Kranium af et 7 Maaneder gam- 

melt, quindeligt Foster; forreste Halv- 

del af Basis cranii, seet ovenfra (Pag. 428). 

Lamina perpendieularis sellæ turcicæ, adskilt fra 

Pars basilaris ossis occipitalis ved en temmelig 

bred Brusk; Sella er let fordybet men uden 

Foramen. 

Ale magne. 

Alæ parve, sammenvoxne i Legemets Midtlinie 

og kun i ringe Udstrækning stødende til den ba- 

geste Rand af 

Pars horizontalis ossis frontalis. 

Foramen n. optiei, ovalt paalangs, udad begrændset 

af to Bensoiler fra Undersiden af de bageste Spidser 

af Ale parvæ til Sideranden af Sella tureica. 

Asymmetrisk Aabning mellem den forreste Rand 

af Ale parve og den bageste Rand af Pars hori- 

zontalis ossis frontalis; Aabningen har sandsyn- 

ligvis kun veret lukket af Hjernens Hinder. 

10. Fuldbaaret Foster i Spiritus. Hele 

den overste Flade af Basis cranii er frem- 

stillet; Os frontale er slaaet ned fortil, 

Pars squamosa ossis occipitalis bagtil 

(Pag. 430). 

Pars squamosa ossis occipitalis. 

Pars basilaris med en dyb halvkugleformig Ud- 

huling og en flad nedentil; den gaaer uden Af- 

brydelse op i Pars perpendicularis sellæ turcicæ, 
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Fig 

8 

Se 

som er stærkt fremstaaende, afrundet oventil og 

har en stor, lodret oval Fordybning paa sin Bag- 

side. 

Foramen condyloideum anterius, bag dette F. c 

posterius. 

Pars petrosa med Foramen acusticum internum; 

Canalis semieireularis superior, Fossa subarcuata 

og ovrige Dele ere misdannede og ulige paa begge 

Sider. 

Os parietale. 

Ale magne; nedad sees Foramen rotundum, ovale 

og carotidis. De indvendige Rande begrændse et 

meget bredt lyreformigt Rum. 

Ale parve, adskilte i Legemets Midtlinie; deres 

bageste kelleformige Spids bærer paa sin Under- 

side en Bensøile, som er forenet med Processus 

clinoideus medius; foran denne Radix posterior 

foraminis n. optici traadte denne Nerve gjennem 

en Aabning i de mellem de iudvendige Rande af 

Ala parve spændte Hjernehinder. 1 Bunden af 

Sella turcica findes en blindt endende rund Aab- 

ning for Canalis Rathkii. 

Os frontale med en lille trekantet Incisura eth- 

moidea, fyldt med Brusk som Levning af Primor- 

dialbruskens Pars cribrosa. 

Torret Kranium af et omtrent 6 Maa- 

neder gammelt quindeligt Foster; forreste 

Halvdel af Basis cranii, seet ovenfra 

(Pag. 437). 

Lamina perpendicularis sellæ turcice. 

Canalis Rathkii paa Bunden af Sella tureica. 

Ale magne. 

Ale parve, fra hvis bageste Spids Radix posterior 

foraminis n. optici udgaaer som en kort rund 

Cylinder til den forreste Del af Bunden af Sella 

turcica. Hjernehinderne ere udspændte mellem 

de indvendige Rande af Ale. 

Os frontale, delt i to Dele ved en glat Sutur, 

men forresten er der ikke noget Spor af Incisura 

ethmoidea. 

.12. Kranium af et fuldbaaret mandligt 

Foster i Spiritus; forreste Halvdel af 

Basis cranii, seet ovenfra (Pag. 440). 

Pars basilaris ossis occipitalis med et Udsnit i sin 

nederste Rand og en flad Udhuling paa Bagsiden. 

Den er ved en meget tyk Brusk skilt fra Lamina 

perpendicularis sella turcice, i hvilken der sees en 

stor, oval, temmelig skarpt begrændset Benkjerne. 

Ale magne, som ere dreiede indad. 

Fig. 

a. 
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Radices posteriores foraminis n. optici fra Under- 

siden af de bageste Spidser af Alæ parvæ til For- 

siden af Levningerne af Corpus ossis sphenoidei. 

Ale parvæ; de udvendige Spidser ere bruskede, 

de forreste indvendige Vinkler ere forenede ved 

en smal Brusk, medens Hjernehinderne ere ud- 

spændte i det øvrige Rum mellem de indvendige 

Rande. I det hoire Ala parva findes et Foramen 

nutritium. 

En tungeformig Bruskplade i Incisura ethmoidea 

ossis frontalis som Rudiment af Primordialbruskens 

Pars cribrosa. 

13. Torret Kranium af et 71/2 Maaned 

gammelt Foster; forreste Halvdel af Ba- 

sis cranii, seet ovenfra (Pag. 442). 

Den fremragende Lamina perpendicularis sellæ 

turcicæ, adskilt ved en tyk Brusk fra Pars basi- 

laris ossis occipitalis. 

Ale magne med Foramen ovale. Det lyreformige 

Rum mellem deres indvendige Rande er uregel- 

mæssigt begrændset. 

Canalis Rathkii. 

De forkrablede Ale parve, hver med et Foramen 

nutritium. De tykke cylindriske bageste Rodder 

til Foramen n. optici støtte sig til Levningerne af 

Sella turcica. 

Pars horizontalis ossis frontalis, i hvis bageste 

Rand der findes flere tungeformige Udsnit, hvori 

Hjernehinderne ere udspændte ligesom mellem de 

indvendige Rande af Ale parvæ; Primordialbru- 

skens Pars eribrosa mangler fuldstendigt. 

Torret Kranium af et mindst 8 Maa- 

neder gammelt Foster; forreste Halvdel 

af Basis cranii, seet ovenfra (Pag. 444). 

Lamina perpendicularis sella turcicæ, som ved en 

tyk Brusk er skilt fra Pars basilaris ossis occi- 

pitalis. 

Canalis Rathkii. 

Ale magne; det lyreformige Rum mellem deres 

indvendige Rande er uregelmæssigt begrendset. 

De forkreblede Ale parve, hver med et Foramen 

nutritium. Fra de bageste Spidser udgaae de cy- 

lindriske Radices posteriores foraminis n. optici 

til den forreste Del af Sella. 

Tungeformige Udsnit i den bageste Rand af Pars 

horizontalis ossis frontalis, hvori Hjernehinderne 

ere udspendte ligesom mellem de indvendige 

Rande af Alæ parve. Primordialbruskens Pars 

eribrosa mangler fuldstændigt. 
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15. Kranium af et fuldbaaret quindeligt 

Foster i Spiritus; forreste Halvdel af 

Basis cranii, seet ovenfra (Pag. 447). 

Lamina perpendicularis sella turcice; Forbeningen 

traadte paa Bagsiden frem i Form af en Vifte. 

Canalis Rathkii. 

Ale magne med Foramen rotundum. Det lyre- 

formige Rum, som de begrændse med deres ind- 

vendige Rande, er noget asymmetrisk. 

De søileformige, noget asymmetriske Radices po- 

steriores foraminis n. optici fra den nederste Flade 

af den bageste Spids af Alæ parvæ til Forsiden 

af Corpus ossis sphenoidei. 

Ale parvæ, forkrøblede og hver forsynet med et 

Foramen nutritium. Hjernehinderne ere udspændte 

mellem deres indvendige Rande. 

Pars horizontalis ossis frontalis med et stort Ud- 

snit midtveis, hvori Hjernehinderne ere udspændte, 

uden Spor af Primordialbruskens Pars cribrosa 

og nasalis. 

Tabula III. 

Kranium af et 7 Maaneder gammelt 

quindeligt Foster i Spiritus; forreste 

Halvdel af Basis cranii, seet ovenfra. Os 

frontale er slaaet ned fortil (Pag. 450). 

Pars basilaris ossis occipitalis med en flad For- 

dybning paa sin Bagside, adskilt fra Lamina per- 

pendicularis sellæ turcicæ ved en dyb, brusket 

Fure. 

Pars petrosa ossis temporalis liggende paatvers, 

med et stort, opad og indad vendende Foramen 

acusticum internum og med Canalis semicircu- 

laris superior og Fossa subarcuata. 

Pars squamosa ossis temporalis. 

Ale magne, dreiede fortil og indad, saa at Ran- 

dene af Fissure orbitales superiores begrændse 

et rectangulairt Rum, i hvis Bund den trekantede, 

overste Flade af Corpus ossis maxillaris superioris 

kommer tilsyne. Foramen rotundum og ovale ere 

rykkede indad mod Legemets Midtlinie. 

Ale parve, som tilsammen have en rhomboidalsk 

Form med et Foramen n. optici i Midten. 

Os frontale uden bestemt Grændse mellem Pars 

perpendicularis og Pars horizontalis. Den lille 

Incisura ethmoidea indeholder et Rudiment af 

Primordialbruskens Pars eribrosa, der er en Fort- 

sættelse fra Ale parvæ. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6 Række, naturvidensk. og mathem. Afd. 

| Fig. 17—20. 
| 
| 
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Kraniet afet 7 Maaneder gam- 

melt quindeligtFosteriSpiritus (Pag. 453). 

17. Kraniet, seet fra Siden. 

Pars occipito-mastoidea med Condylus. 

Protuberantia oceipitalis externa. 

Os parietale, som er mangelfuldt i den øverste 

toppede Del. 

Øverste Afdeling af Os frontale, 

Nederste Afdeling af Os frontale med Margo su- 

praorbitalis. 

Den rudimentaire Orbita. 

Os maxillare superius. 

Pars squamosa ossis temporalis. 

Benplade fra de gjennem Brusken brudte Canales 

semicirculares inferior og externus. 

Annulus membrane tympani. 

Arcus zygomalicus. 

Ala magna. 

Os maxillare inferius. 

Kraniet, seet forfra. 

Os occipitale i Baggrunden. 

Annulus membrane tympani. 

Os temporale med Arcus zygomaticus, som stoder 

til de i Legemets Midtlinie sig bererende Ossa 

zygomatica, der opad og udad med en bred Til- 

slutning støde til Processus orbitalis externus og 

tilsammen danne Orbitas nederste Rand. Nedenfor 

Ossa zygomatica sees Os maxillare superius med 

Foramina infraorbitalia. 1 den fortil vendende 

Fossa temporalis viser Ala magna sig i Dybden. 

Tuberositas ossis parietalis; Benet lægger sig 

foran den øverste Afdeling af Os frontale. 

Den øverste Afdeling af Os frontale med en stærk 

Tuberositas midtveis; den er ved en takket Sutur 

forenet med Benets nederste Afdeling, som udad 

støder til Processus frontalis ossis zygomalici og 

danner den øverste Rand af Orbita. 

I Dybden af den paatvers ovale Orbita sees 

den enkelte snevre Fissura orbitalis superior. 

19. Basis cranii, seet ovenfra; Os fron- 

tale er slaaet ned fortil, Pars squamosa 

ossis oceipitalis bagtil. 

Pars squamosa ossis oceipitalis. 

Pars basilaris ossis oceipitalis; ovenfor den sees 

de paatvers stillede Partes petrose ossis tempo- 

ralis med Foramen acusticum internum ; de berøre 

næsten hinanden i Legemets Midtlinie, fordi den 

mellemliggende Del af Corpus ossis sphenoide 

63 
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e. 

mangler. En lille rund Bruskeylinder ovenfor 

Beroringsstedet repræsenterer Lamina perpendi- 

eularis sellæ turcice. 

Canalis semicircularis superior; den øverste Del 

af dens Bue staaer omtrent parallelt med Lege- 

mets Midtlinie. Indenfor Kanalen sees Fossa 

subarcuata, udenfor den findes en sterk Fordyb- 

ning for en Brusktap, der strakte sig op i en 

kort Processus petroso-occipitalis og petroso-pa- 

rietalis. Nedenfor og indenfor Kanalen findes 

Foramen lacerum. 

Pars squamosa ossis temporalis, som er drejet 

fortil. 

Alæ magnæ, hvis forreste Rand med en takket 

Sutur støder til den nederste Rand af den nederste 

Afdeling af Os frontale. Alæ ere dreiede stærkt 

indad og fortil. Deres indvendige Rand begrændser 

Fissura orbitalis superior, som er reduceret til en 

enkelt Spalte, der oventil er videre, nedentil 

snevrere og noget uregelmæssigt formet. Hele 

Sella turcica repræsenteres ved en Forbening, som 

strækker sig fra Spaltens nederste Ende til den 

rudimentaire Lamina perpendicularis sellæ turcicæ. 

Foramina rotunda ere rykkede ind mod Legemets 

Midtlinie; udenfor dem sees de forenede Foramen 

ovale og Foramen spinosum. 

| 

| 

| 

| 

fe 

g 
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Den nederste Afdeling af Os frontale. 

Den øverste Afdeling af Os frontale, som ved en 

takket Sutur er forenet med den nederste Afde- 

ling. 

20. Basis cranii, seet nedenfra. 

Pars basilaris ossis oceipitalis, paa Siderne Con- 

dyli, ovenfor dem den nederste Flade af Partes 

petrose (Cochlea), som næsten støde sammen i 

Legemets Midtlinie; udenfor disse Annulus mem- 

brane tympani. 

Pars squamosa ossis temporalis. 

Ale magne 

Arcus zygomaticus. 

Os maxillare superius med Tandkimer; bag den 

enkelte Incisivus interior findes to smaa blindt 

endende Foramina (ineisiva?) samt forskjellige 

Furer og Cristæ, bag hvilke Os palatinum danner 

et enkelt Tverstykke, som tilsyneladende lukker 

for de ikke existerende Choannæ posteriores. Bag 

dette sees de sammenvoxne Alæ pterygoideæ in- 

terne, dannende ligesom en firekantet Ramme. 

Udenfor Ale pterygoideæ interne findes Al pte- 

rygoideæ externe, boiende sig udad bag og udenfor 

Foramina ovalia, nedenfor hvilke der sees et andet 

Foramen af uvis Betydning. 
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Extrait. 

La cyclopie est une monstruosité qui ne porte pas ce nom à juste titre. Cette dénomina- 

tion suppose en effet l’existence d'un œil unique, tandis qu'il ya des cas de cyclopie avec 

deux globes oculaires complets, chacun dans son orbite; d’ailleurs, la monstruosité dont il 

s'agit n’affecte pas exclusivement l'œil, mais embrasse en même temps la partie ethmoidale 

et une portion de la partie sphénoidale du cartilage primordial du crane, ainsi que les os 

formés dans ces parties cartilagineuses, et s'étend en outre au cerveau, y compris les 

altérations du nerf optique et du nerf olfactif, et à la partie supérieure du pharynx. De 

ces quatre monstruosités, les deux premières, celles de l'œil et du cartilage primordial, 

sont dues à un arrêt de formation, mais les deux dernières, celles du cerveau et du pha- 

rynx, doivent être considérées comme provenant d'un arrêt de développement. De même 

que dans mes mémoires antérieurs sur le cartilage primordial et sur l’anencéphalie, je ne 

m'occuperai ici de la cyclopie que chez l'homme. 

Comme la formation de l'œil est double dès l'origine et qu'il y a des cas de cyclopie 

avec deux yeux complets, elle ne peut être due à un arrêt de développement, mais doit 

provenir d'un manque de matériaux de formation dans les parties de l'œil qui sont tournées 

l'une vers l’autre. Le cartilage primordial présente un manque ‚du même genre. Dans la 

partie sphénoïdale, on remarque l'absence de la paroi antérieure du corps et du bec du 

sphénoïde, et le planum entre les petites ailes est en outre défectueux. Dans la partie 

ethmoïdale, il manque la partie perpendiculaire, la partie papyracée et tous les cornets, y 

compris aussi les inférieurs dont il ne reste au plus que de très faibles rudiments; la 

partie nasale du cartilage primordial n'existe que lorsqu'il y a une trompe, et la partie 

criblée fait complètement défaut ou est très rudimentaire. Comme on le voit, c'est la 

partie préchordale du cartilage primordial, à travers laquelle la notochorde ne passe pas, 

qui est absente ou incomplète, parce que, dès l’origine, il y a eu manque de matériaux 

de formation. 

De même que dans la portion centrale de la partie préchordale du cartilage pri- 

mordial, il y a eu aussi manque de matériaux de formation dans celle qui est comprise 

entre les deux orbites, et qui se compose d'os se formant entre des membranes sans 

63" 
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formation préalable de cartilage. Les défectuosités que présentent ces os peuvent étre con- 

sidérées comme secondaires ou comme produites par les parties manquantes du cartilage 

primordial, qui auraient dü fournir un point d’appui ou servir de moule aux os formes 

entre des membranes, ainsi que je l’ai montré dans mon mémoire sur le cartilage primor- 

dial et son ossification dans le crane humain avant la naissance. Nous trouvons ainsi que 

la cloison entre les deux orbites et les deux lames papyracées manquent en général com- 

pletement surtout en arrière, même lorsqu'il y a deux yeux bien conformés, chacun dans 

son orbite, tandis que les os lacrymaux peuvent être présents, mais sont rudimentaires ou 

rejetés hors de leur place normale. Les autres os qui contribuent à la formation des 

orbites sont également défectueux dans la partie la plus voisine de la ligne mediane du 

corps, tant en haut (os frontal) qu’en bas (os maxillaires supérieurs). 

Que le cerveau, chez les fœtus affectés de cyclopie, se présente avec des signes 

d’arret de développement qui ne dépendent d’aucune fusion des deux yeux, cela ne sera 

pas difficile à démontrer. Les cavités du grand cerveau ne sont représentées à l'origine 

que par le troisième ventricule, et c'est cette particularilé qui se maintient dans le cerveau 

de ces fœtus tout développés, parce qu'on y constate un manque plus ou moins grand de 

séparation entre les ventricules latéraux des deux cötes, la grande scissure médiane et la 

faux du cerveau pouvant faire complétement defaut, et la partie antérieure du grand cerveau 

ne formant qu'un seul lobe, dont les circonvolutions peuvent être entièrement effacées. 

Les bulbes olfactifs, le corps calleux et la voûte manquent, et les corps striés peuvent 

aussi manquer. 

L'arrêt de développement dans le pharynx se reconnaît à ce que le pharynx, chez 

les foetus affectés de cyclopie, se termine constamment en haut en forme de dome et en 

cul-de-sac dans la région au-dessous de la future selle turcique et de la glande pituitaire 

qui y est logée. L’extrémité en forme de dôme est due à la circonstance que le canal 

intestinal, à l’origine, est fermé en haut, comme c’est seulement plus tard qu'il entre en 

communication avec les fosses nasales et la bouche. Mais, chez les fœtus dont il s’agit, 

l'extrémité du canal de la trompe est fermée, et, en l’absence de tout conduit nasal, il n'y 

a jamais eu non plus de communication entre ce conduit et la bouche ou le pharynx. Les 

orifices des fosses nasales tant antérieurs que postérieurs manquent. 

Il y a deux formations qui doivent élre mises en connexion avec l'extrémité en 

forme de dôme du pharynx et l'absence des orifices des fosses nasales. L'une d’elles con- 

siste en ceci que, de la partie horizontale de l’os palatin, chez les fætus qui nous occupent, 

s’eleve constamment, verticalement ou un peu obliquement, une plaque osseuse qui aboutit 

a la face inférieure du corps du sphénoide, et ferme en apparence les orifices postérieurs 

des fosses nasales, mais qui n’existent pas. — L'autre formation est un reste de l'époque 

où il y avait une communication entre le cerveau et la cavité buccale. Rathke a le premier 

montré que de cette cavité part une prolongation qui passe sous Ja partie inférieure de 

linfundibulum et s'élève un peu en arrière, en formant chez la couleuvre, le lézard et la 

poule un conduit court sans issue avec un orifice relativement assez large. Comme reste 

distinct de ce conduit, que j'appellerai canal de Rathke, j'ai trouvé au fond de la selle 

tureique, chez les fœtus affectés de cyclopie, une ouverture ronde sans issue ayant l'aspect 

dun grand conduit nourricier; cette ouverture est située au milieu du fond de la selle 
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turcique ou, le plus souvent, juste devant sa lame quadrilatere, et je l'ai rencontrée presque 

constamment chez tous les fœtus de ce genre que j'ai examinés. Nulle part pourtant, je 

n'ai vu le reste du canal plus distinctement que chez le fœtus double représenté Pl. I, 

Fig. 3 et 4. Les deux têtes étaient réunies par les selles turciques soudées ensemble en 

formant une plaque osseuse rectangulaire plane et épaisse, avec une ouverture au centre 

à travers laquelle on pouvait voir le jour et passer une aiguille de moyenne grosseur. Sur 

30 fœtus normaux, je n'ai trouvé qu'une fois un rudiment du canal de Rathke. Si main- 

tenant nous reconnaissons un arrêt de développement dans l'extrémité fermée et en forme 

de dôme du pharynx, nous croyons aussi être fondé à regarder l'ouverture dans la selle 

turcique comme une formation de la même nature, et à admettre que les formations qui 

se trouvent dans une seule et même région doivent avoir la même origine. 

Comme le cartilage primordial du crane joue sans nul doute un role plus important 

que l'œil dans le développement du crane, et qu'il y a des cas de cyclopie avec deux 

globes oculaires complets, tandis que l’imperfection de la partie antérieure du cartilage 

primordial du crane est constante, il semble qu'il y a tout lieu de chercher la véritable 

origine de la cyclopie dans une formation incomplète de la partie antérieure du cartilage 

primordial du crane, et non dans un arrêt de développement. 

Pour pouvoir juger de la fréquence de la cyclopie chez l'homme et chez les ani- 

maux, jai dressé le tableau ci-dessous, en partie d'après les renseignements puisés dans 

d'autres auteurs, en partie d'après mes propres observations dans les musées de Copen- 

hague et ailleurs. Une comparaison du nombre des cas chez l'homme et chez les animaux 

n'a aucun intérêt réel, parce que, suivant toute probabilité, les fœtus humains anormaux 

ont été conservés et décrits bien plus souvent que ceux des animaux. Mais une comparaison 

entre les animaux eux-mêmes présente plus d'intérêt. 

Nombre des fœtus affectés de cyclopie. 
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On voit par ce tableau que la cyclopie, parmi les mammiferes, se rencontre presque 

exclusivement chez les animaux domestiques, et, parmi ceux-ci, que le cochon est sans 

conteste celui chez qui elle est le plus fréquente, même si l’on tient compte du nombre 

absolu des animaux domestiques vivants, el de la circonstance que la truie met bas dans une 

portée plus de petits que la plupart des autres animaux de cette catégorie. On cite chez 

l'homme quelques cas très rares de jumeaux présentant cette anomalie. Chez les oiseaux, 
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la cyclopie est fort rare, et on n'en connait que quelques cas isolés chez la poule, le pigeon, 

le dindon, le canard et l’oie. Elle est inconnue chez les reptiles et les poissons. 

La cyclopie est beaucoup plus fréquente chez les filles que chez les garcons, 

Dans un recueil que j'ai fait de 71 cas pour lesquels le sexe était indiqué, il y avait 55 

filles contre 16 garcons. 

Les fœtus humains affectés de cyclopie sont généralement moins bien nourris et 

développés que les anencéphales. Ces deux espèces de monstres atteignent à peu près le 

même age. La moitié des fœtus cyclopiens vient à terme, les autres sont âgés de 6 à 8 

mois. Il y a très peu d'exemples de fœtus âgés seulement de quelques mois. Ils ne sont 

pas viables, qu'il faille en chercher la cause dans les défectuosités de leur cerveau ou dans 

la circonstance qu'ils ne peuvent respirer que par la bouche, et meurent en général au 

bout de quelques heures. 

La cyclopie, chez l'homme, coexiste souvent avec l'hydrocéphalie, mais rarement 

avec l’anencephalie. Je parlerai dans un prochain mémoire de la coexistence avec la synotie. 

En fait d'autres monstruosités qui peuvent accompagner la cyclopie, nous mentionnerons 

la déformation d'une des oreilles ou de toutes les deux, l'accroissement du nombre des 

doigts et des orteils, le renversement en dedans des mains et des pieds, le raccourcisse- 

ment ou la fusion des membres (sympodie), le développement incomplet des organes géni- 

taux (absence des testicules dans le scrotum), l’ocelusion de l’anus, le bec de lièvre, ete. 

A l'exception des deux premières monstruosités, les suivantes ne sont guère plus fréquentes 

chez les fœtus cyclopiens que chez d'autres. Parmi les monstruosités intérieures, nous 

citerons les défectuosités que présente souvent le système circulatoire. Les cas de cyclopie 

avec une trompe sont beaucoup plus nombreux chez l’homme que ceux sans trompe. Le 

recourbement de la machoire inférieure vers le haut, qui est fréquent chez les animaux, 

n'a pas lieu chez l'homme; dans quelques cas rares, la mächoire inférieure peut saillir 

d'une quantité insignifiante sur la machoire supérieure. 

Dans le chapitre II du mémoire danois, j'ai indiqué l'anatomie de 18 fœtus cyclo- 

piens, et décrit, à 2 près, les 13 qui se trouvent dans les musées de Copenhague. Je 

communiquerai dans ce qui suit quelques-uns des principaux résultats concernant cette 

monstruosité et ses différentes parties. 

La forme du crane chez les fœtus humains affectés de cyclopie est en général 

brachycephale; la partie inférieure de l’oceiput est plane et le front étroit Comme la 

partie perpendiculaire du frontal fait avec la partie horizontale un angle très obtus, il en 

résulte que les lobes antérieurs du cerveau viennent à reposer sur un plan oblique, tandis 

que normalement ils reposent sur un plan horizontal. Les os du crane sont en général 

fortement ossifiés et les sutures se soudent de bonne heure; les fontanelles sont petites et 

presque nulles. 

Les cas de cyclopie avec deux yeux sont rares chez l'homme; ceux-ci ont alors 

leur place habituelle à côté l'un de l’autre, mais l'espace qui les sépare est plus petit que de 

coutume et la cloison intermédiaire manque toujours, au moins en arrière. Lorsqu'il n'y 

a qu'un seul œil, il est placé au milieu du visage ou même plus bas, par suite de la 
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circonstance que l'os frontal est devenu plus haut, en même temps que les os maxillaires supé- 

rieurs ont été comprimés de haut en bas. La grandeur et la forme de l’@il unique different 

suivant le degré de la cyclopie. Les paupieres ne peuvent en général pas le recouvrir. 

Lorsque les yeux sont fusionnés, les tarses des deux paupieres se réunissent aussi, les 

supérieurs de meilleure heure que les inférieurs, dont la fusion, à l'origine, est retardée par 

la caroneule lacrymale; en dehors, les deux paupières se réunissent de chaque côté dans 

le canthus externe. 

Dans les cas de cyclopie avec deux yeux distincts, il ne saurait être question d'une 

trompe, si l’on entend par la un organe qui, comme la trompe de l'éléphant, pend librement 

et est muni de narines à son extrémité. Le nez conserve en effet, avec quelque change- 

ment de forme et d'aspect, sa place entre les yeux, et l’orifice des fosses nasales est limité, 

comme à l'ordinaire, par les bords internes des apophyses frontales de l'os maxillaire supé- 

rieur, lesquels prennent la forme d'une trompette fermée en arrière. 

Par contre, lorsqu'il n'y a qu'un cil, quel que soit le degré de fusion des deux 

yeux, on rencontre, dans environ les trois quarts des cas, une trompe qui est située im- 

médiatement au-dessus de la paupière supérieure ou dans l’angle que font les paupières, 

et forme un corps revêtu de la peau du visage, dont la longueur est de 13—20"" et le 

diamètre, de 8—15"%%, Elle pend ordinairement sur l'œil ou se tient toute droite; ce n’est 

qu'exceptionnellement chez l'homme qu'elle se recourbe un peu vers le haut, position qui est 

très commune parmi les animaux. A l'extrémité libre de la trompe se trouve une ouverture 

simple, chez les animaux quelquefois double, qui conduit dans un canal que, chez l'homme, 

j'ai toujours trouvé être unique. La longueur en est très variable; il est parfois aussi long 

que la trompe tout entière, mais ne mesure souvent que 3—5"", Ce canal, qui est entouré 

du cartilage nasal, se termine toujours en cul-de-sac et est revêtu d'un epithelium cylin- 

drique ou vibratoire. La trompe est le nez extérieur difforme qui, dès l’origine, se présente 

comme un sac où pénètre du dehors un conduit simple ou double sans issue; ce sac a 

été arrêté dans son développement et n'a jamais communiqué avec la cavité buccale. Ce 

qui caractérise la trompe comme nez, c'est le cartilage qu'elle contient, et qui constitue 

une portion de la partie ethmoïdale du cartilage primordial. 

La véritable raison pour laquelle le nez difforme des fœtus cyclopiens avec un œil 

unique est situé au-dessus de l'œil doit être cherchée dans le cartilage primordial, sur 

lequel le cerveau repose directement. Dans les conditions normales, la première vésicule 

cérébrale s’avance entre les vésicules des yeux, et le cartilage primordial doit nécessaire- 

ment l'accompagner puisqu'il constitue la base de la vésicule cérébrale; mais lorsqu'il s’est 

formé un ceil unique dans la ligne médiane du corps et que la place est pour ainsi dire 

prise, le cartilage primordial est forcé d’en prendre une qui sera toujours au-dessus de 

l'œil. — Au milieu environ de l'intervalle entre l'œil et la bouche, on observe en général 

dans la peau un faible sillon convexe. La grandeur réduite de l'ouverture de la bouche 

provient en partie de l'absence des os intermaxillaires. Ce qui contribue à pousser la 

mâchoire inférieure en avant, c'est la circonstance que la fosse temporale et le muscle 

temporal, qui normalement se trouvent sur le côté de la tête, sont, chez les cyclopiens, 

tournés en avant et en dedans. 
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Nous passerons maintenant å la description des différents os dans le crane des 

cyclopiens, en laissant de côté l’oceipital, les pariétaux et la mâchoire inférieure, qui ne 

présentent aucune particularité essentielle. 

Os frontal. On voit distinctement que cet os, chez les fœtus normaux, est 

composé à l'origine de deux moitiés dont la soudure commence par le bas. Il n'existe en 

général, chez les cyclopiens, qu'une seule bosse avec un rayonnement partant, à l'origine, 

d'un point unique d’ossification au milieu du front; mais il y a des exceptions et on a 

observé des cas, avec une cyclopie très développée, où les deux moities de l'os n'étaient 

pas réunies et où il y avait deux bosses, chacune avec son rayonnement. La fusion des 

lobes antérieurs du cerveau en un seul n’a donc pas nécessairement pour conséquence qu'il 

n'y ait qu'une bosse. 

La partie horizontale fait toujours un angle très obtus avec la partie perpendiculaire; 

c'est surtout frappant sur la face postérieure de l'os, où il semble même que les deux 

parties n'en font qu'une sans limite visible, de sorte qu'elles forment une paroi presque 

verticale contre laquelle s'appuie le cerveau. Les apophyses orbitaires internes des deux côtés 

étant fusionnées ou déplacées, léchancrure ethmoidale se ferme complètement ou n'est 

indiquée que par une suture ou une fente lisse, fine, étroite et courte, qui est triangulaire 

ou pointue en avant et remplie de restes cartilagineux de la partie criblée du cartilage 

primordial, ou seulement de membranes du cerveau. 

Os temporaux. Lorsque la cyclopie prend un grand développement, la partie 

écailleuse est rejetée en avant, et il en résulte que la fosse temporale et, avec elle, le muscle 

temporal se trouvent placés sur la face antérieure du crâne. Le tubercule osseux provenant 

des canaux demi-circulaires inférieur et externe, qui se font jour à travers la partie occipito- 

mastoidienne du cartilage primordial, varie comme dans des cranes normaux. Lorsque la 

cyclopie atteint un très haut degré et que la largeur du corps du sphénoïde est réduite, 

la partie pierreuse se met davantage en travers et les extrémités internes des deux côtés 

en viennent presque à se toucher. 

Os zygomatiques. Leur situation est changée par suile de l'absence des os 

intermaxillaires et de la largeur moins grande des os maxillaires supérieurs, car il en 

résulte que leurs surfaces externes sont rejetées plus en avant, et que les extrémités internes 

de leurs apophyses maxillaires sont plus rapprochées l'une de l'autre qu'à l’état normal. 

Os maxillaires supérieurs. L’antre d’Highmori manque toujours même s’il y 

a deux orbites distincts, et l'on dirait que les parois supérieures et inférieures du corps sont 

pressées les unes contre les autres Les corps des deux côtés, avec leurs surfaces supé- 

rieures, forment pour l'œil, qu'il soit unique ou qu'il y en ait deux, un lit de forme trian- 

gulaire, faiblement excavé, obliquant en bas et en arrière, et sont réunis au milieu par une 

suture lisse ou une fine crête qui se bifurque ordinairement en avant, et entre les branches 

de laquelle on trouve les os lacrymaux ou une trace de fosse lacrymale. 

Lorsqu'il y a deux orbites complets, l’apophyse frontale a sa face externe tournée 

en avant, et elle est réunie des deux côtés à l’apophyse orbitaire interne par une suture 

lisse, qui est interrompue par un intervalle où la trompe a son origine et se présente 

comme une ouverture ronde ou ovale, ou recourbée en forme de trompette. Mais si les 

yeux sont fusionnés, l'apophyse frontale disparaît en entier ou n’est remplacée que par une 
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épine nasale ou un petit bouton. Chez l'homme, il ne reste pas la moindre trace d'os 

intermaxillaires distincts. 

En fait de dents, on trouve en général en tout 2 incisives, qui peuvent étre plus 

larges qu'à l’ordinaire, et rarement 3. En dehors des deux incisives, il y a de chaque 

côté une canine. Les molaires ne donnent lieu à aucune remarque. 

Os lacrymaux. Lorsqu'il y a deux orbites, ces os, qui ne s’ossifient pas dans 

le cartilage primordial mais entre des membranes, peuvent être bien développés et même 

fortement ossifiés; ils sont placés verticalement dans la partie antérieure de la cloison 

incomplète entre les yeux, et, bien que la crête manque, il y a cependant une fosse lacry- 

male distincte, mais sans issue. Dans le cas d’un seule orbite, ils sont couchés horizon- 

talement derrière l'épine nasale de l’os maxillaire supérieur. Lorsque la cyclopie est plus 

fortement développée, ils sont petits et plus difformes, et occupent l’espace rhomboïdal ou 

triangulaire formé par la bifurcation de la crête sur la face supérieure du corps de l'os 

maxillaire supérieur. 

Os nasaux. On peut rencontrer ces os chez les fœtus cyclopiens qui ont deux 

yeux, mais ils n'ont qu'une étendue de quelques millimètres carrés. Par contre, ils man- 

quaient complètement dans tous les cranes avec un seul orbite que j'ai eu l'occasion 

d'examiner. 

Os palatins. Outre la portion normale de la partie horizontale, on trouve une 

masse osseuse de formation nouvelle qui, sans nul doute, est en étroite connexion avec la 

maniére dont le pharynx se termine en haut, a savoir en forme de dome et en cul-de-sac. 

Du bord posterieur de la partie horizontale s’eleve transversalement une plaque osseuse 

trapézoidale, linguiforme ou cordiforme, qui ferme les fosses nasales, mais seulement en 

apparence, car elles n’existent pas. Elle part de la partie horizontale sous un angle droit 

ou peut-étre plus souvent un peu obtus — il est toujours plus obtus sur Ja face antérieure 

de la plaque — et monte ensuite en s’appuyant par son bord interne contre la face ou le 

bord interne de l’aile ptérygoidienne interne, et en remplissant l’espace entre les ailes des 

deux côtés sans se souder avec elles; la plaque aboutit en haut à la face inférieure du 

corps du sphénoïde, un peu au-dessus ou en avant de la synchondrose sphéno-occipitale, 

également sans se souder avec cet os, auquel elle est seulement fixée par un fort tissu 

tendineux. 

Les difformités des os que nous venons d'examiner doivent être considérées comme 

secondaires, parce qu’elles sont la conséquence des défectuosités que présente la partie 

préchordale du cartilage primordial du crane; l’ossification incomplète qui a lieu dans cette 

partie du cartilage primordial influe sur la forme de ces os, et ils doivent en quelque sorte 

s'arranger d'après cela. Les os que nous allons considérer par rapport au cartilage pri- 

mordial sont le sphénoide et l’ethmoide. 

Os sphénoïde. Le corps du sphénoïde a sa largeur normale chez les fœtus 

avec deux orbites, mais devient comprimé lorsque la cyclopie prend un plus grand déve- 

loppement. La partie inférieure de sa face antérieure se déprime ensuite et se creuse peu à 

peu plus fortement, en représentant un rudiment des sinus sphénoïdaux, mais sans cornets 

de Bertini. Le corps continuant à se creuser, l’excavation s'étend jusqu'au fond de la 

Videnskab. Selsk. Skr., 6. Række, naturvidensk. og math. Afd. I. 9. 64 
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selle turcique; celle-ci demeure cependant tout entière et l’ossification transversale qui s'y 

trouve est distincte. La lame quadrilatère de la selle turcique se maintient aussi en bon 

état, même après la disparition de toute la partie inférieure du corps. Au fond de la selle 

turcique, on observe presque toujours en arrière un trou sans issue, de grandeur et de 

profondeur variables, ayant quelquefois la forme d'un entonnoir et revêtu de la dure-mere. 

J'ai donné à cette formation le nom de Canal de Rathke, et relevé déjà plus haut (p. 488) 

son importance comme reste de la communiction de la cavité buccale avec le cerveau 

(Infundibulum). Chez les animaux, je n'en ai rencontré que de très faibles traces. — 

Grandes ailes. Elles sont d'abord normales, mais, la cyclopie se développant, elles 

augmentent de grandeur, deviennent plus arquées, sont rejetées peu à peu en dedans et 

en avant et retournées de telle facon que leur face externe finit par étre tournée droit en 

avant. Il en résulte, dans toute la forme et la position de la fosse temporale et du muscle 

temporal, un changement qui, suivant toute vraisemblance, doit avoir une influence sur la 

mächoire inférieure. La fente orbitaire supérieure a un bord aigu, et les fentes des deux 

côtés limitent un espace en forme de lyre, quelquefois un peu asymétrique, où sont logées 

les petites ailes; elles deviennent peu à peu parallèles et se rapprochent de plus en plus 

l'une de l’autre à mesure que le corps du sphénoïde diminue, et lorsqu'il est très réduit, 

les deux fentes se confondent en une seule, dans la ligne médiane du corps. — Petites 

ailes. Le planum interposé entre elles, qui, en dehors sur les côtés, forme la racine 

supérieure et antérieure du trou optique, et, en avant, se continue dans la lame criblée, 

manque complètement ou en majeure partie, et est remplacé par les membranes du cerveau, 

qui sont tendues entre les bords internes des petites ailes ou entre leur partie antérieure; 

cependant la membrane tendue entre elles n'est pas toujours exempte d'une couche de 

cartilage sur sa face inférieure, mais cette couche peut être si mince qu'il faut recourir 

au microscope pour en constater la présence. L'intervalle entre les petites ailes peut être 

plus ou moins grand; elles peuvent se rapprocher au point de se toucher, ou de manière 

que leurs bords internes, par suite de l'absence du planum, se soudent entièrement ou en 

partie, surtout en avant. En arrière, les petites ailes se terminent en une pointe arrondie 

et, un peu en avant de celle-ci, sur leur face inférieure, la racine inférieure postérieure 

du trou optique forme un cylindre rond de longueur variable qui s'appuie soit contre l’apo- 

physe clinoide médiane, à laquelle il est cependant ordinairement soudé, soit contre la lame 

quadrilatère de la selle turcique. Le cylindre est bien en général ossifié, mais il peut 

aussi être cartilagineux. Les ailes elles-mêmes deviennent pyriformes, épaisses et difformes, 

n'ont qu'une communication tres limitée avec Vos frontal et peuvent manquer complètement. 

— Les ailes ptérygoidiennes sont en général fortement développées et placées en 

travers, surtout l'aile ptérygoidienne externe, el ne contribuent que faiblement à fermer en 

haut le pharynx. On a aussi l’occasion de voir chez les fœtus cyclopiens que l’aile ptéry- 

goidienne externe est une apophyse des grandes ailes et non une apophyse du corps du 

sphénoïde, ainsi que je l'ai indiqué dans mon mémoire sur le cartilage primordial du crane. 

Os ethmoïde. Qu'il y ait deux orbites ou un seul, il manque la partie criblée 

du cartilage primordial, laquelle, chez les fœtus humains normaux, a même une plus grande 

étendue que lorsqu'elle est ossifiée. Le manque est complet ou presque complet, et, au 
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cas que celte partie soit représentée, elle ne l’est que par la masse remplissant la fente 

étroite qui se trouve dans la partie horizontale de Vos frontal, et qui est un resle de 

l’echanerure de cet os. En avant, le cartilage primordial passe sous l’épine nasale de 

Pos frontal dans la partie nasale, qui s’etend dans la trompe. Le bulbe et le nerf olfactifs 

manquent chez les cyclopiens; j'ai trouvé sur un crane une petite plaque carlilagineuse 

ovale qui représentait la partie criblée du cartilage primordial, et dans laquelle j'ai observé 

un trou sans issue ressemblant å ceux dont est munie, dans les cas normaux, la lame 

criblée pour le passage du nerf olfactif. 

Par contre, le cartilage primordial se comporte différemment vis-a-vis des cornets, 

de la partie papyracée et de la partie perpendiculaire suivant qu'il y a deux orbites ou un 

seul. Dans le premier cas, on trouve ordinairement une cloison qui n'est jamais complete, 

mais présente une lacune plus ou moins grande, en bas vers le corps de l’os maxillaire 

supérieur et, en arrière, vers l'os sphenoide. Extérieurement, la cloison est formée de 

l'os lacrymal et de la lame papyracée, et lorsque les orbites ne Sont séparés que par un 

étroit intervalle, ces deux os se fusionnent en un seul en formant une cloison mince. 

Mais si l'intervalle entre les orbites est plus large, il y a entre eux plus ou moins de place 

pour des portions de la partie ethmoïdale du cartilage primordial, à savoir le cartilage des 

cornets, de la partie papyracée et peut-être même de la partie perpendiculaire, sans parler 

du cartilage de la partie nasale dont la présence dans la trompe est certaine. Les restes 

de la partie ethmoidale du cartilage primordial sont en général rejelés en avant, si l'on 

y comprend le contenu de l'ouverture en forme de trompette. A cela il faut ajouter la 

remarque générale que la lame papyracée, d’après mes recherches, ne s’ossifie pas dans le 

cartilage primordial, mais entre des membranes, et qu'il en est de même d’une partie et 

peut-être même de la plus grande partie des parois des cellules du labyrinthe. Les lacunes 

que présente la partie ethmoidale du cartilage primordial sont donc plus grandes qu'on 

n'aurait pu le supposer au premier abord. 

Mais lorsqu'il n'y a qu'un orbite avec une trompe, on trouve pour ainsi dire tou- 

jours une ossification à l'endroit où la partie criblée rudimentaire passe dans la partie 

nasale, par conséquent à la base de la trompe, et on peut déjà la sentir à travers la peau. 

Cette ossification forme un demi-anneau de 2—9™™ de haut sur 2—6"" de large et tourne 

sa convexité en arrière; au milieu de sa face antérieure, elle porte une crête cartilagineuse 

ou ossifiée parallèle au bord libre et infléchi en avant du demi-anneau, de sorte qu'il y a 

comme trois crêtes. Le demi-anneau doit être considéré comme une ossification défectueuse 

d'une partie perpendiculaire rudimentaire, avec indication d'un double cartilage nasal et d’un 

conduit nasal de chaque côte de la crête. Le canal de la trompe s'arrête toujours avant 

d'atteindre l'ossification. 

Comme on sait, la partie nasale du cartilage primordial ne s’ossifie pas et a, chez 

les fœtus humains, une étendue plus grande que chez les adultes. Le cartilage s’étend 

dans la trompe et est relativement bien développé dans ce rudiment de nez; il forme un 

cylindre creux revêtu d'une muqueuse qui va environ jusqu'au milieu de la trompe, est 

arrondi vers le bas et se termine par deux ailes. On observe ordinairement un faible sillon 

longitudinal le long de sa face dorsale. 

64" 
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Nerf optique. Le chiasme manque complétement ou est tres incomplet, méme 

lorsqu'il y a deux yeux. Le nerf optique passe en avant à travers une ouverture de la 

partie anterieure de la membrane tendue entre les petites ailes, ou a travers les ailes 

mêmes lorsqu'elles sont soudées. Dans le cas contraire, le nerf passe devant la racine 

postérieure inférieure du trou optique, comme la racine antérieure supérieure manque. 

Lorsqu'il y a deux yeux, mais avec un seul trou optique, le nerf, après l’avoir traversé, 

se divise entouré de ses membranes. La section en est ronde ou ovale, quelquefois réni- 

forme avec le hile tourné en haut. Le contenu en est mou comme la masse cérébrale, 

quelquefois atrophié, et le névrilème peut être entièrement vide, solide et épaissi. Si les 

petites ailes font complètement défaut, le nerf manque aussi. 
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Explication des Planches. 

Tous les objets sont representes en grandeur 

naturelle d'après des fœtus humains. 

Fi 
RE} 

h. 

d. 

Planche I. 

.1. Crane sec d’un fœtus âgé de S mois 

avec 2 yeux, vu de face (Pag. 412). 

. Fontanelle quadrangulaire. 

. Fontanelle laterale anterieure. 

. Os parietal, en forme d’hemisphere. 

. Os frontal divisé en deux parties par une suture 

lisse; l'os saille en forme d'hémisphère sur les 

deux orbites placés au-dessous. 

. Os temporal. 

. Os zygomatique, qui est rejeté en dedans et en 

avant. 

. Os maxillaire supérieur, avec l’orifice du canal 

sous-orbitaire et le germe dentaire des ineisives 

de chaque côté, mais sans trace d'os inter- 

maxillaire. 

Apophyse frontale de l'os maxillaire supérieur 

avec sa face externe tournée en avant. Au-dessus 

de l'apophyse, on voit, environ à mi-distance 

entre les deux yeux, un corps rond creux formé 

de la partie nasale du cartilage primordial, et qui 

est limité en haut par les apophyses nasales de 

l'os frontal. Ce corps s'est sans doute prolongé 

en une trompe, qui s'est terminée en cul-de-sac 

dans sa cavité. 

ig. 2. Moitié antérieure de la base du crane 

du même fœtus, vue d'en haut (Pag. 412). 

. L'épaisse masse cartilagineuse entre la lame qua- 

drilatère de la selle turcique et la partie basilaire 

située au-dessous. 

. Gouttière carotidienne. 

. Grand trou rond. 

Grande aile du sphénoide, qui, au bord de la 

fente sphénoïdale, limite un espace en forme de 

lyre. Cet espace renferme 

| Fig. 3. 

e. les petites ailes, dont l’une est munie d'un con- 

duit nourricier. Le planum manque sur une 

grande étendue entre les bords internes des ailes, 

et est remplacé par une membrane à travers 

laquelle le nerf optique est descendu vers l'œil. 

Cette membrane est limitée en arrière par deux 

colonnes osseuses qui partent de la face inférieure 

de la pointe postérieure des ailes, et s'appuient 

contre le corps incomplet du sphénoide en for- 

mant la racine postérieure du trou optique, tandis 

que la racine antérieure manque. 

: Le reste triangulaire et terminé en pointe de 
> 

l'échancrure ethmoidale de l'os frontal. 

g. Canal de Rathke au fond de la selle turcique 

(efr. Pag. 405). 

Crane sec d’un fœtus double (Janus) 

âgé de 8 mois. La tête à gauche avec 

deux orbites de grandeur inégale; la tête 

à droite avec un œil, toutes deux en 

même temps anencéphales. Vu d'en haut 

(Pag. 416). Les lettres accentuées, dans cette figure et 

la suivante, se rapportent à la tete qui n’a qu'un œil. 

a. Écaille occipitale représentée en raccourci. 

d. Partie basilaire de l'occipital, séparée par un large 

cartilage de la selle turcique rectangulaire située 

au-dessus, laquelle est commune aux deux têtes 

et présente au centre une ouverture pour le canal 

de Rathke. De chaque côté de la selle rectangu- 

laire, se trouvent les petites ailes en forme d’anse. 

e. Trou occipital de la plus grande tete avec deux 

yeux. Il est limité par la partie condyloidienne 

du cartilage primordial; en dehors de celle-ci, on 

voit la partie pierreuse avec le trou auditif interne 

et la Fossa subarcuata. 

f,f. Os pariétaux rectangulaires et fortement réduits 

par suite de l'anencéphalie. 

g. Os frontal, qui est beaucoup plus large au-dessus 

de l'œil plus petit, celui de droite, et est muni 

d'une échancrure sus-orbitaire. 
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h . Apophyse orbitaire interne da frontal, qui aboutit 

à los nasal rudimentaire. 

Partie écailleuse du temporal. 

k. Os zygomatique. 

l. Os nasal rudimentaire. 

m. Os maxillaires supérieurs, dont les apophyses 

frontales sont dirigées vers le haut; leurs bords 

internes limitent une ouverture en forme de 

trompette au-dessous de l'os nasal, au fond 

duquel on trouve des restes de la partie ethmoi- 

dale du cartilage primordial. 

n. Gouttiére lacrymale de l’os lacrymal mal formé. 

a‘. L'écaille oceipitale épaissie et recourbée en forme 

de genou. 

d'. Partie basilaire de l'occipital, qui, par un épais 

cartilage, est également separee de la selle tur- 

cique rectangulaire commune. 

e‘. Trou occipital, qui est plus petit que celui de 

la plus grande tete. 

J',f'. Os parielaux. 

9‘. Os frontal. 

kh‘, Extrémité de l'apophyse orbitaire interne du 

frontal, placée verticalement. 

i". Partie écailleuse du temporal. 

k*. Os zygomatique, dont les extrémités internes se 

touchent presque dans la ligne médiane du corps. 

m‘. Os maxillaire supérieur avec Je trou sous-orbi- 

taire; dans la partie palatine on voit une suture 

lisse, mais il n'y en a aucune à la surface anté- 

rieure du corps. 

a’. Os lacrymal, qui est unique et logé dans la 

bifurcation de la suture entre les os maxillaires 

supérieurs. 

Fig. 4. Même crane que le précédent, vu d’en 

d. 

bas (Pag. 416). 

Écaille de l’occipital représentée en raccourci. 

Condyle de l’occipital et ossification demi-lunaire 

placée en dehors et en arrière de ce condyle, 

avec un trou condyloïdien postérieur. 

- Partie occipito-mastoidienne du cartilage primor- 

dial, avec les canaux demi-circulaires inférieur et 

externe, qui ont percé ce cartilage, et un trou 

mastoidien. 

Partie basilaire de l'occipital; au-dessus, on voit 

la selle turcique commune aux deux tétes, dont 

la face inferieure est quadrangulaire et qui a 

une ouverture pour le canal de Rathke, lequel 

traverse verticalement la selle. En dehors de 

la partie basilaire, on aperçoit la partie pierreuse 

du temporal (limacon) et le cerele ovale du 

tympan ouvert en haut. 

k. 

m. 

P . 

e! 
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Trou occipital de la plus grande tete avec deux 

yeux. 

Os temporal avec l’arcade zygomatique. 

Os zygomatique. 

Os maxillaire superieur, avec les alveoles de 

deux ineisives assez larges, de deux canines et 

de quatre molaires. Au milieu, court une crête 

tranchante qui s'étend sur la face inférieure de 

la partie horizontale des os palatins, lesquels 

sont munis de chaque côté d'un trou ptérygo- 

palatin. En dedans de ceux-ci, s'élève une plaque 

osseuse en forme de triangle isocèle, avec un 

sillon longitudinal au milieu, et se terminant en 

une petile ouverture qui pénètre dans la cavité 

orbitaire. Cette plaque osseuse triangulaire ferme 

en apparence l'orifice postérieur des fosses na- 

sales, mais qui n'existent pas, et s'appuie sur la 

face interne des ailes ptérygoidiennes internes 

planes. 

En dedans des ailes pterygoidiennes externes, 

qui sont larges et placées en travers, les ailes 

pterygoidiennes internes touchent par leur base 

au côté vertical de la selle turcique quadrangu- 

laire commune. La réunion des ailes externes 

et internes avec la plaque osseuse des os palatins 

donne naissance à une plaque osseuse trapezoi- 

dale, plus étroite en dedans et plus large en 

dehors. 

. Écaille occipitale épaissie et recourbée en forme 

de genou. 

. Comme b et c. 

. Partie basilaire de l'occipital; au-dessous, on 

voit la selle turcique commune aux deux têtes, 

avec le canal de Rathke au milieu; en dehors, 

le limacon et le cercle du tympan. 

Trou occipital de la plus petite tête avec un œil. 

i, k‘, m’, o', p‘. Comme i, k, m, 0, p; cependant il ny 

a dans l'orbite aucune ouverture venant du som- 

met de la plaque osseuse isocèle de l'os palatin. 

Fig. 5. Crane d'un fetus du sexe féminin venu 

à terme et conservé dans l’esprit de vin; 

moitié antérieure de la base du crane, 

vue d'en haut (Pag. 422). 

Partie basilaire de l'occipital, séparée par un 

cartilage assez large de 

la lame quadrilatère de la selle turcique; grand 

conduit nourricier et plusieurs petits. 

Gouttière carotidienne. 

Grand trou rond. 

Trou optique limité par les pointes postérieures 



133 

h. 

Fig. 

SSR 

d. 

. 7. Crane d'un fetus 

des petites ailes, qui, par deux cordons cartilagi- 

neux cylindriques, sont unies à l'extrémité arrondie 

de la lame quadrilatère de la selle tureique. 

Grandes ailes, qui sont tournées en avant et 

limitent un espace symétrique en forme de lyre, 

où les petites ailes sont logées. 

Petites ailes soudées l'une à l'autre dans la ligne 

médiane du corps; leurs extrémités externes sont 

cartilagineuses et leur bord antérieur est divisé 

par un sillon transversal en une partie postérieure 

et une antérieure, qui rencontre la partie hori- 

zontale du frontal. 

Échancrure ethmoïdale, qui peut-être a été rem- 

plie d'une partie criblée cartilagineuse, comme il 

y avait du cartilage entre les extrémités internes 

du bord antérieur des petites ailes. 

6. Meme crane le vu 

d'en bas. 

que précédent, 

Partie basilaire et condyle de l'occipital. 

Pointe du rocher. 

Aile ptérygoïdienne externe, qui est placée en 

travers. 

Aile ptérygoidienne interne. 

Plaque osseuse cordiforme qui, du bord postérieur 

de la partie horizontale des palatins, s'élève obli- 

quement en arrière, sa pointe s'appuyant contre 

la surface inférieure du corps du sphénoide, au- 

dessus de la synchondrose sphéno-occipitale, et 

ses bords latéraux contre les ailes pterygoidiennes 

internes. Cette plaque ferme en apparence l'orifice 

postérieur des fosses nasales, mais qui n'exis- 

tent pas. 

Os maxillaire supérieur avec des germes dentaires; 

au milieu, court une crête tranchante qui se termine 

en arrière en un bouton oblong, en dehors duquel 

se trouvent deux crêtes plus faibles. 

venu à terme et 

conservé dans l'esprit de vin; moitié 

antérieure de la base du crane, vue d'en 

haut (Pag. 425). 

Partie basilaire de l'occipital, qui est soudée avec 

la lame quadrilatére de la selle tureique. 

Grandes ailes; les fentes orbitaires supérieures 

limitent un espace en forme de lyre qui est un 

peu asymétrique. 

Petites ailes réunies dans la ligne médiane du 

corps; les extrémités externes en sont cartilagi- 

neuses; leurs pointes postérieures asymetriques, 

entre lesquelles se trouve une petite ouverture 

a. 

a. 

d. 

unique pour le nerf optique, aboutissent à une | 

d. 
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ossification transversale au fond de la selle tur- 

cique. 

Restes du cartilage primordial un peu asymétrique 

de la lame criblée. 

Planche II. 

g. 8. Cräne d'un fœtus du sexe féminin de 

7! mois, conservé dans l'esprit de vin; 

moitié antérieure de la base du crane, 

vue d'en haut (Pag. 426). 

Lane quadrilatère cartilagineuse de la selle tur- 

cique. 

Grandes ailes, limitant un espace assez étroit 

en forme de lyre. 

. Petites ailes, réunies dans la ligne médiane du 

corps sous forme d'un triangle dont le sommet 

postérieur aboutit à la face antérieure de la lame 

quadrilatère de la selle turcique, et porte des 

traces d'une division antérieure; au milieu du 

triangle, se trouve une ouverture transversale 

ovale pour le nerf optique. 

Petite plaque cartilagineuse ovale, qui est un reste 

du cartilage primordial de la lame criblée; au 

milieu de Ja plaque, il y avait un trou sans issue 

assez semblable à ceux qui servent de passage 

aux filets du nerf olfactif. 

g. 9. Crane sec d'un fœtus du sexe féminin 

âgé de 7 mois; moitié antérieure de la 

base du crane, vue d'en haut (Pag. 428). 

Lame quadrilatére de la selle tureique, séparée 

de la partie basilaire de l'occipital par un cartilage 

assez large; la selle est légèrement creusée, mais 

sans trou. 

Grandes ailes. 

. Petites ailes, soudées ensemble dans la ligne mé- 

diane du corps et n'aboutissant que sur une petite 

étendue au bord postérieur de 

la partie horizontale du frontal. 

Trou optique, ovale en long, limité en dehors par 

deux colonnes osscuses qui vont de la face infe- 

rieure des pointes postérieures des petites ailes 

au bord lateral de la selle tureique. 

Ouverture asymetrique entre le bord anterieur des 

petites ailes et le bord posterieur de la partie 

horizontale du frontal; elle a sans doute seule- 

ment été fermée par les membranes du cerveau. 

10. Fetus venu å terme et conservé 

dans l'esprit de vin. La surface supé- 

rieure de la base du eräne est repré- 

senteetoulentiere; le frontal est rabattu 
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a 

en avant et l'écaille occipitale, en ar- 

rière (Pag. 430). 

. Partie écailleuse de l'occipital. 

Partie basilaire, avec une profonde excavation hé- 

misphérique et une plane vers le bas; elle se perd 

dans la partie perpendiculaire de la selle turcique, 

qui est très saillante, arrondie en haut et présente 

sur sa face postérieure un grand enfoncement 

ovale dans le sens vertical. 

Trou condyloidien antérieur; derrière, le trou 

condyloïdien postérieur. 

Partie pierreuse avec le trou auditif interne; le 

canal demi-circulaire supérieur, la Fossa subareuata 

et les autres parties sont deformes et dissemblables 

des deux côtés. 

Os pariétaux. 

Grandes ailes; en bas, le grand trou rond, le trou 

ovale et le trou carotidien. Les bords internes 

limitent un espace très large en forme de lyre. 

Petites ailes, séparées dans la ligne médiane du 

corps; leur pointe posterieure, en forme de massue, 

porte sur sa face inferieure une colonne osseuse 

qui est unie avec l'apophyse clinoide; en avant 

de cette racine postérieure du trou optique, le 

nerf optique pénétrait par une ouverture dans les 

membranes du cerveau tendues entre les bords 

internes des petites ailes. Au fond de la selle 

turcique, se trouve une ouverture ronde sans issue 

pour le canal de Rathke. 

Os frontal, avec une petite échancrure ethmoidale 

triangulaire remplie de cartilage, comme reste de 

la partie criblée du cartilage primordial. 

g. 11. Crane sec d'un fetus du sexe féminin 

age de 6 mois environ; moitié antérieure 

de la base du crâne, vue d'en haut (Pag. 437). 

Lame quadrilatère de la selle turcique. 

Canal de Rathke au fond de la selle turcique. 

c. Grandes ailes. 

d. 

6 

Petites ailes, de la pointe postérieure desquelles 

la racine postérieure du trou optique sort sous 

forme d'un court cylindre rond, pour aboutir à 

la partie antérieure du fond de la selle turcique. 

Les membranes du cerveau sont tendues entre 

les bords internes des ailes. 

Os frontal, divisé en deux parties par une suture 

lisse; mais il n'y a du reste aucune trace d'échan- 

crure ethmoidale. 

Crane d'un fetus du sexe masculin 

venu à terme et conservé dans l'esprit 

de vin; moitié antérieure de la base du 

crane, vue d'en haut (Pag. 440). 

Cc. 

d. 

Fig. 

Fig. 
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Partie basilaire de l’oceipital, avec une incisure 

au bord inferieur et une depression plane sur la 

face postérieure. Elle est séparée par un cartilage 

très épais de la lame quadrilatere de la selle 

turcique, dans laquelle on voit un grand noyau 

osseux ovale assez nettement limite. 

Grandes ailes, qui sont tournées en dedans. 

Racines posterieures du trou optique, de la face 

inférieure des pointes postérieures des petites ailes 

à la face antérieure des restes du corps du sphé- 

noide. 

Petites ailes; les pointes externes en sont carli- 

lagineuses, et les angles internes antérieurs sont 

unis par un cartilage étroit, tandis que les mem- 

branes du cerveau sont tendues dans le reste de 

l'espace entre les bords internes. Dans la petite 

aile de droite se trouve un conduit nourricier. 

Plaque osseuse linguiforme dans l'échancrure 

ethmoidale du frontal, comme rudiment de la 

partie eriblee du cartilage primordial. 

13. Crane sec d'un fetus agé de 71/2 

mois; moitié antérieure de la base du 

crane, vue d'en haut (Pag. 442). 

Lame quadrilatere saillante de la selle tureique, 

séparée par un large cartilage de la partie basi- 

laire de l'occipital. 

Grandes ailes, avec le trou ovale. L'espace en 

forme de lyre entre leurs bords internes est dé- 

limité d'une manière irrégulière. 

Canal de Rathke. 

Les petites ailes mal formées, chacune avee un 

conduit nourricier. Les épaisses racines eylin- 

driques postérieures du trou optique s'appuient 

contre les restes de la selle turcique. 

Partie horizontale du frontal, dont le bord pos- 

térieur présente plusieurs incisures linguiformes, 

où les membranes du cerveau sont tendues comme 

entre les bords internes des petites ailes; la 

partie criblée du cartilage primordial manque 

complètement. 

14. Crane sec d'un fetus agé au moins 

de 8 mois; moitié antérieure de la base 

du crane, vue d'en haut (Pag. 444). 

Lame quadrilatere de la selle turciqne, qui es 

séparée par un cartilage épais de la partie basi- 

laire de l'occipital. 

Canal de Rathke. 

Grandes ailes; l'espace en forme, de lyre entre 

leurs bords internes est délimité d'une manière 

irrégulière. 
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d. 

a. 

b. 

Fig. 

D 

Les petites ailes mal formées, chacune avec un 

conduit nourricier. De leur pointes postérieures 

partent les racines cylindriques postérieures du 

trou optique, pour ahoutir à la partie antérieure 

de la selle tureique. 

Incisures linguiformes du bord postérieur de la 

partie horizontale du frontal, où les membranes 

du cerveau sont tendues comme entre les bords | 

internes des petites ailes. La partie eriblee du 

cartilage primordial manque complètement. 

15. Crane d'un fetus du sexe féminin 

venu à terme et conservé dans l'esprit 

de vin; moitié antérieure de la base du 

eräne, vue d'en haut (Pag. 447). 

Lame quadrilatére de la selle tureique; l'ossifica- 

tion de la face postérieure se présentait sous la 

forme d'un éventail. 

Canal de Rathke. 

Grandes ailes, avec le grand trou rond. L'espace 

en forme de lyre qu'elles limitent avec leurs bords 

internes est un peu asymétrique. 

Les racines postérieures en forme de colonne un 

peu asymétriques du trou optique, de la face 

inférieure de la pointe postérieure des petites 

ailes à la face antérieure du corps du sphénoide. 

Petites ailes, mal formées et munies chacune d'un 

conduit nourricier. 

sont tendues entre leurs bords internes. 

Partie horizontale du frontal; au milieu, une 

Les membranes du cerveau | 

grande incisure où sont tendues les membranes | 

du cerveau, Il n'y a pas trace de la partie cri- 

blée et nasale du cartilage primordial. 

Planche III. 

16. Crane d'un fetus du sexe féminin 

âgé de 7 mois et conservé dans l'esprit 

de vin; moitié antérieure du crane, vue 

d'en haut. L’os frontal est rabattu en 

avant (Pag. 450). 

. Partie basilaire de l'occipital, avec une dépression 

plane sur sa face postérieure; elle est séparée de 

la lame quadrilatére de la selle tureique par un 

sillon profond et cartilagineux. 

Partie pierreuse du temporal placée en travers, 

avec un grand trou auditif interne tourné en 

haut et en dedans, et avec le canal demi-circulaire 

supérieur et la Fossa subarcuata. 

. Partie écailleuse du temporal. 

d. Grandes ailes tournees en avant et en dedans, de 

sorte que les fentes orbitaires supérieures limitent 

Vidensk. Selsk. Skr., 6 Række, naturvidensk. og mathem. Afd. 

Fig. 

d. 

figs th 

als, 

. Os occipital, au fond. 
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un espace rectangulaire au fond duquel on aper- 

coit la face supérieure triangulaire du corps de 

Pos maxillaire supérieur. Le grand trou rond et 

le trou ovale sont rejetés en dedans vers la Jigne 

mediane du corps. 

. Petites ailes, qui réunies ont une forme rhombo- 

idale avec un trou optique au milieu. 

Os frontal, sans limite déterminée entre la partie 

perpendiculaire et la partie horizontale. La petite 

échancrure ethmoidale renferme un rudiment de 

la partie criblée du cartilage primordial, qui est 

une continuation des petites ailes. 

17—20. Crane d'un fetus du sexe féminin 

age de 7 mois et conservé dans l'esprit 

de vin (Pag. 453). 

Crane, vu de côté. 

Partie occipito-mastoidienne avee le condyle. 

Protuberance oceipitale externe. 

Os pariétal, qui est défectueux dans la partie 

supérieure conoide. 

Partie superieure du frontal. 

Partie inférieure du frontal avec l'arcade surciliére. 

. Orbite rudimentaire. 

Os maxillaire supérieur. 

. Partie écailleuse du temporal. 

Plaque osseuse des canaux demi-cireulaires infé- 

rieur et externe, qui ont percé le cartilage. 

Cercle du tympan. 

Arcade zygomatique. 

. Grande aile. 

. Os maxillaire inférieur. 

Crane, vu de face. 

Cercle du tympan. 

Os temporal, avec l'arcade zygomatique qui aboutit 

aux 0s zygomatiques contigus dans la ligne médiane 

du corps, lesquels sont unis en haut et en dehors 

sur une large étendue à l’apophyse orbitaire 

externe, et forment conjointement avec elle le 

bord inférieur de l'orbite. Au-dessous des os 

zygomatiques, on voit l'os maxillaire supérieur 

avec les orifices du canal sous-orbitaire. Dans 

la fosse temporale tournée en avant, on apercoit 

au fond la grande aile. 

Bosse du parietal; l'os se place devant Ja partie 

supérieure du frontal. 

Partie supérieure de l’os frontal avec une forte 

tubérosité au milieu; elle est réunie par une 

suture dentelée avec la partie inférieure de l’os, 

qui, en dehors, aboutit à l’apophyse frontale de 

65 



Fig. 

b. 

l'os zygomatique et forme le bord supérieur de 

l'orbite. 

Au fond de l'orbite ovale en travers, on voit 

l'étroite ente sphénoïdale unique. 

19. Base du crâne, vue d’en haut; l'os 

frontal est rabattu en avant, et l'écaille 

de l’occipital, en arrière. 

Écaille de l'occipital. 
Partie basilaire de ‘occipital; au-dessus, on voit, 

placées en travers, les parties pierreuses du tem- 

poral avec le trou auditif interne; elles se tou- 

chent presque dans la ligne mediane du corps, 

parce que la partie intermédiaire du corps du 

sphénoide manque. Un petit cylindre rond car- 

tilagineux au-dessus du lieu de contact represente 

la lame quadrilatére de la selle turcique. 

Canal demi-circulaire supérieur; Ja partie supé- 

rieure de son are est ä peu pres parallele a lå 

ligne médiane du corps. En dedans du canal, on 

voit la Fossa subarcuata et, en dehors de celle-ci, 

une forte dépression pour un cone cartilagineux qui 

se continuait dans une courte apophyse petro- 

occipitale et pétro-pariétale. Au-dessous et en 

dedans du canal se trouve le trou dechire. 

. Partie écailleuse du temporal, qui est tournée en 

avant. 

Grandes ailes, dont le bord anterieur est joint 

par une suture dentelee au bord inferieur de la 

partie inférieure du frontal. Elles sont fortement 

tournées en dedans et enavant. Leur bord interne 

limite la fente sphenoidale, laquelle est réduite à 

une fente isolée, plus large en haut, plus étroite 

en bas et de forme un peu irréguliére. La selle 

1 

Fig. 

136 

turcique tout entiére est représentée par une 

ossification qui s'étend de l'extrémité inférieure 

de la fente à la lame quadrilatére rudimentaire 

de la selle turcique. Les trous ronds sont rejetés 

vers la ligne médiane du corps; en dehors d'eux, 

on voit réunis le trou ovale et le trou sphéno- 

épineux. 

Partie inférieure du frontal. 

Partie supérieure du frontal, qui est unie par une 

suture dentelée à la partie inférieure du même os. 

20. 

Partie basilaire de l'occipital; sur les côtés, les 

condyles, au-dessus desquels les parties pierreuses 

(limacon), qui se rencontrent presque dans la 

ligne médiane du corps; en dehors de ces parties, 

le cercle du tympan. 

Partie écailleuse du temporal 

Grandes ailes. 

Base du crane, vue d'en bas. 

. Arcade zygomatique. 

Os maxillaire supérieur avec des germes dentaires ; 

derrière l'incisive isolée intérieure se trouvent deux 

petits trous (incisives?) sans issue, ainsi que 

plusieurs sillons et crêtes, derrière lesquels l'os 

palatin forme une pièce transversale isolée fer- 

mant en apparence l'orifice postérieur des fosses 

nasales, mais qui n'existent pas. Derrière Je 

palatin, on voit les ailes ptérygoidiennes internes 

soudées ensemble et formant comme un cadre 

quadrangulaire. En dehors des ailes pterygoidien- 

nes internes, les ailes pterygoidiennes externes 

s'infléchissent extérieurement en arrière et en de- 

hors des trous ovales, au bas desquels on voit 

un autre trou dont la destination est incertaine. 
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Synotia (Agnathia) forekommer kun sjeldent hos Mennesket. I Museer savnes den oftest 

eller forekommer kun enkeltvis, selv i storre Museer; hverken den eldre eller yngre Geoffroy 

St.-Hilaire have selv jagttaget den hos Mennesket. Imidlertid har jeg dog kunnet samle et 

Antal af 34 Tilfælde (foruden adskillige tvivlsomme Tilfælde), som jeg enten selv har iagt- 

taget eller fundet beskrevne af Andre. Netop Tilfeldenes Sjeldenhed har bevirket, at de 

forholdsvis hyppigere have veret Gjenstand for Beskrivelse end f. Ex. Cyclopia. 

Forskjellen i Hyppighed mellem Drenge og Piger er ikke saa stor som i Cyclopia, 

som var langt hyppigere hos Piger; blandt 25 Tilfælde af Synotia simplex og Synotia cum 

Cyclopia med Angivelse af Kjonnet er der 9 Drenge og 16 Piger. Næsten Halvdelen af 

Fostrene ere fuldbaarne, de øvrige ere 7 og 8 Maaneder gamle, kun enkelte 5 og 6 Maa- 

neder. Blandt Dyr forekommer den betydeligt sjeldnere end Cyclopia, men med stærk 

Overvægt for Faarets Vedkommende, medens Cyclopia var langt overveiende blandt Svin. 

Nedenfor findes en Fremstilling af Misdannelsens Hyppighed med serskilt Angivelse af 

Synotia alene og af Synotia i Forening med Cyclopia, som senere skal omtales. For 

den lettere Oversigts Skyld gjentages Tilfældenes Antal af Cyclopia fra Pag. 408 i min 

Afhandling desangaaende. 

Cyelopia. Synotia. Synotia cum Cyelopia. 

Mennesket ini eu ne. 103 4) 161) 18°) 

OTTER Che die 29 6 » 

Baar ee 48?) 104?) 44 

Ged cx henri 9 » » 

HOT NE ET A CET 1 » » 

SNA sce sia de ian’. 1272) 12 29 2) 

VG S Ei N | NEST I 10 » » 

Hund Er un Lobes ts 21 N 27 

Kaum lieh, Ben U) 1 12 

Have or oma MIE Peet » 6°) 1 

Kanne. RU sten ati 3 » | 

1) Eet Doppelfoster. 2) To Doppelfostre. 3) Tre Doppelfostre. 1) Fem Doppelfostre. 
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Misfostrene ere ikke levedygtige, navnlig paa Grund af det i flere Henseender for- 

hindrede Aandedret; dog anfores der Tilfelde, hvor de skulle have levet 10 Minuter eller 

bevæget Arme og Ben. Hørelsen maa i hvert Tilfælde være indskrænket ved de i Øret 

forekommende Feil. 

Synotia forekommer enten uden Complication som Synotia simplex, af Geoffroy 

St.-Hilaire mindre heldigt kaldet Sphénocéphale, eller i Forening med Cyclopia, hvortil han 

regner de af ham opstillede Former Otocéphale, Edocéphale, Opocéphale og Triocéphale, 

men som ikke ere Andet end Synotia i Forbindelse med forskjellige Former af Cyclopia 

med eller uden Snabel, med eet eller to eller uden Øine, hvilke Forhold ere uden væsenlig 

Betydning. Formen Edocephale falder desuden sammen med Stomocéphale, som han regner 

til Cyclopia. ; 

I det Folgende findes en anatomisk. Beskrivelse af Kraniets Bygning hos et synotisk 

menneskeligt Foster, der i mange Aar har veret opbevaret i Spiritus i Kjobenhavns Universitets 

pathologisk-anatomiske Museum, hvortil skulle knyttes nogle Bemerkninger om Synotia i 

det hele. 

A. Synotia simplex. 
(Fig. 1—8.) 

8 Maaneders velskabt, mandligt Foster, men Testes manglede i Scrotum; Fingre og 

Teer vare normale. Fostret havde veret aabnet paa en temmelig uheldig Maade, forend 

jeg erholdt det til Undersøgelse. Et Længdesnit strakte sig nogle Millimeter nedenfor 

Mundaabningen gjennem Legemets Midtlinie ned til Genitalia. Paa venstre Side var dernest 

et skraat Snit fort i Retningen af M. sternocleido- mastoideus, hvilken Muskel var los- 

prepareret og adskilt fra Noglebenet. Et tredie Snit gik fra den overste Ende af fore- 

gaaende rundt om Baghovedet, og Rygraden var helt løsnet, men med Beskadigelse af Os 

occipitale. Ligeledes vare Luftreret og Madpiben løsnede ved deres Indtreden i Brystkassen, 

men hang fast oventil, idet dog Svælget og Madpiben ved et Længdesnit vare aabnede 

ovenfor det normale men beskadigede Os hyoideum, saa at deres bageste glatte Flade 

laae blottet. 

Hovedet var vel afrundet, dolichocephalt (Fig. 1). @ine og Oienlaag vare normale. 

Öinene vare temmelig fremstaaende, og Mellemrummet mellem dem usædvanligt bredt 

(Fig. 2), saa at det mellem deres indvendige Vinkler udgjorde 17™™. Nese og Næsebor 

vare normale, Nesespidsen noget fladtrykt. Udvendigt var der ikke noget Spor af Under- 

kjæbe, dog var hele denne Region ret fyldig og endte tilspidset fortil, saa at den naaede , 

frem til Næsespidsen, og der var ikke noget Spor af Philtrum. Paa Grund af den mang- 

lende Underkjæbe syntes Halsen længere end sædvanligt. 
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Munden (Fig. 1 og 2, Fig. 4, a) dannede en lodret Længdespalte med en meget fin 

Folde paa hver Side; Spaltens Længde var 3™™5, dens Brede 0""75; Enderne vare temmelig 

lige afskaarne; Afstanden fra Spaltens øverste Ende til Næsens Skillevæg udgjorde 10", 

Orene sad skraat paa Siden af Hovedets nederste Del, saaledes at deres nederste Ende 

konvergerede nedad og indad mod Legemets Midtlinie; Mellemrummet mellem dem var 16™™. 

De vare i det hele normale, det venstre lidt deformt, og især Lobulus tyndere end det 

hoire Ores. Hver enkelt Horegangs udvendige Aabning dannede en paatvers liggende Spalte 

i Dybden af Folden mellem Hovedet og Halsen; naar den udspiledes, var den omtrent rund 

med en Diameter af 3™™; Mellemrummet mellem de to Horeganges indvendige Ende udgjorde 

14%%, Horegangen var kun kort og endte blindt mod Trommehinden. 

Mundhulheden, hvortil den lille Mundaabning ledede ind, dannede en flad nesten 

kredsrund Hulhed af 16%" Gjennemsnit. Dens Loft bestod af fire parallelt liggende Vulste 

(Fig. 4), som strakte sig fra Overkjæbens forreste konvexe men tilspidsede Rand til Ganens 

bageste lige Rand. De to mellemste Vulste havde hver en Brede af 2™™, en Lengde af 

16% og vare adskilte ved en 5™™ dyb og {™™5 bred Fure eller rettere Spalte; de to yderste 

Vulste vare kortere, 3™™ brede, udad halvmaaneformige og kun adskilte fra de mellemste 

ved en Fure. Paa det Sted, hvor de to mellemste Vulste ophørte bagtil i Svelget, fandtes 

to runde Aabninger adskilte ved et meget tyndt Skillerum (Fig.4, b); de havde hvert et 

Gjennemsnit af 1"" og repræsenterede Choanne posteriores. Mundhulhedens Bund var flad 

og glat, og paa den hvilede en hoist rudimentair Tunge, dannet af et 7™™ langt og mm 

bredt Blad, der fortil var meget tyndt og kloftet, bagtil noget tykkere og strekkende sig 

opad med en bueformig, meget fin Folde paa Siderne. 

Fra de smaa Choanne posteriores strakte Svelget og Madpiben (Fig. 4, d) sig nedad 

‘i en Længde af 15%" og stødte her paa en meget rudimentair Maxilla inferior (Fig. 4, c; 

Fig. 8 i doppelt Storrelse), der laae umiddelbart paa Madpiben og ligesom trykkede den flad. 

Madpiben havde oventil et Gjennemsnit af knap 3™", og dens Sneverhed forøgedes yderligere 

ved en paa dens bageste Veg fremspringende Længdefolde. Nedad blev den bredere, saa 

at hele dens Form var konisk, og idet Lengdefolden tabte sig nedenfor Maxilla inferior, 

blev den videre og havde sit normale Lumen i Heide med Os hyoideum. Afstanden fra 

Maxilla inferior til Os hyoideum var uforholdsmæssig stor og udgjorde næsten 22"", Lige 

nedenfor den rudimentaire Maxilla inferior laae paa hver Side den nederste indvendige Del 

af Annulus membrane tympani (Fig. 3, paa Siden af Pars basilaris), hvilende mod Madpibens 

udvendige Siderande. Saavel Maxilla inferior som Annulus skulle senere beskrives noiere i 

Forening med Kraniet. 

Kraniet var i det hele stærkere forbenet end hos otte Maaneders Fostre i Almin- 

delighed. Lacunar var overalt stærkt hvælvet og mere udvidet end normalt; dog hidrerte 

Udvidningen ikke fra nogen Vandansamling i Hjernen; thi denne var fast, men saa skjer, 
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at det var umuligt at undersøge den noiere. Fontanella triangularis var meget lille; Fon- 

tanella quadrangularis dannede en Længdespalte mellem den forreste Trediedel af Ossa 

parietalia, som derfra strakte sig ned mellem den øverste Halvdel af de forøvrigt adskilte 

Partes perpendiculares ossis frontalis. De to nederste Fontaneller vare temmelig smaa og 

frembod forresten Intet at bemerke. Ogsaa alle Ben i Basis cranii vare godt forbenede. 

Vi gaae nu over til Beskrivelsen af Kraniets enkelte Ben og skulle derefter udtale os om 

Misdannelsen i det hele. 

Os occipitale. Pars squamosa (Fig. 3, a) ovenfor Linea semicircularis superior 

var stærkt hvælvet og helt forbenet; Delen nedenfor nævnte Linie var temmelig flad og 

dannede en tyk svampet Forbening. Pars condyloidea var normal; den halvmaaneformige 

Forbening (Fig. 3, c, Fig. 5, b) bag Condyli (Fig. 3, b) godt udviklet og paa hver Side for- 

synet med et Foramen nutritium. Pars basilaris (Fig. 3, d, Fig. 5, c) indeholdt en stor lan- 

cetformig Forbening; den var ved den tidligere foretagne Obduktion delt paatvers i to 

Stykker, og skjendt man maa antage, at Delingen er skeet ved den uheldigt udførte 

Obduktion, var dog Snitfladen af den Beskaffenhed, at Delingen ikke syntes ganske til- 

feldig, men at tyde paa, at der oprindeligt i Pars basilaris har veret to Forbeninger, 

som senere ere smeltede sammen til een. Ovenfor Forbeningen og paa dens Rande var 

Pars basilaris brusket, og Brusken strakte sig fra Pars basilaris uden Afbrydelse op i 

Lamina perpendicularis selle turcice. 

Ossa parietalia. De vare store, stærkt hvælvede og godt forbenede (Fig. 3, e). 

Gs frontale. Pars perpendicularis (Fig. 3, g) var usædvanligt hoi, temmelig stærkt 

hvælvet og ved en takket Sutur fuldstændigt delt i to Sidehalvdele. Pars horizontalis (Fig. 5, 

indenfor h) var normal, Incisura ethmoidea meget lang og bred, Processus orbitalis 

externus lille; Processus orbitalis internus var sterkt udviklet, og de to Siders Processus 

havde tilsammen Brede af 11", 

Ossa temporalia. Formen af den stærkt udviklede og forbenede Pars squamosa 

(Fig. 3, f, Fig. 5, f) var i det hele normal, men Delen var trængt nedad, saa at den istedetfor 

at staae omtrent lodret laae skraat indad mod Legemets Midtlinie og derfor helt kom tilsyne 

paa den nederste Flade af Basis cranii, hvor Delens skraa Stilling efterhaanden blev for- 

andret til en horizontal. Tuberculum articulare dannede en stærkt fremtrædende, paatvers 

liggende, oval og udad tilspidset, ru Ophøining, og idet hele Pars squamosa var trængt 

indad mod Legemets Midtlinie, udgjorde Mellemrummet mellem de indvendige og tillige 

noget opadvendende Ender af begge Siders Tuberculum knap 8™™. Den korte Processus 

zygomaticus (Fig. 3, nedenfor i) var ligeledes trængt ned paa den nederste Flade af Basis 

cranii, hvorved dens Rande, der ellers vende opad og nedad, kom til at vende udad og 

indad. 
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Annulus membrane tympani (Fig. 3, nedenfor Tubereulum articulare) dannede en 

oval, forbenet Ring, i hvis Fals Trommehinden var udspendt; dens Forbening var meget 

tynd og fin, knap 1™™ bred, udad tydeligt bredere. Ringen var som sædvanligt ikke fuld- 

stendig i den ene Ende; men denne Ende, der under normale Forhold vender opad, laae 

her indad, og hele den ovale Ring og dermed ogsaa Trommehinden vare dreiede saaledes, 

at dens længste Diameter havde en Retning udenfra indad, fortil og noget opad. Man maa 

tænke sig hele Ringen forskudt saa stærkt fortil, at dens øverste Ende ikke kan dække 

Squama temporalis. Den længste Diameter af Annulus var 1!™™, den korteste 5™™. Den 

indvendige Ende naaede nesten hen til den indvendige Ende af Tuberculum articulare, og 

idet de tvende Siders Annuli vare trengte mod hinanden, udgjorde Mellemrummet mellem 

deres indvendige Ender kun 6”"". Forøvrigt var der en let Forskjel i Form og Beliggenhed 

af de to Siders Annuli. 

Pars petrosa (Fig. 5, e) var normal og stærkt udviklet; Foramen acusticum internum 

(Pig. 5, d) vendte skraat opad og indad; Fossa subarcuata var meget dyb. Den bageste 

udvendige Del af Pars petrosa (Pars occipito-mastoidea, Fig.3, udenfor c), var for en stor 

Del endnu brusket, og i dens nederste Del bemærkedes den flade, store Forbening fra 

Canales semicirculares inferior og externus, som vare brudte ud gjennem Brusken. 

Ossicula auditus (Fig. 6 venstre Side, Fig. 7 heire Side, A seet udvendigfra, 

B infvendigtra: doppelt Storrelse 2.) Malleus og Incus vare ankyloserede og forskudte i samme 

Retning som Trommehinden, saaledes at Capitulum mallei vendte indad mod Legemets 

Midtlinie, næsten støttende sig til den bageste Side af Tuberculum articulare. Bag og 

udenfor Malleus havde Incus sin Plads, saaledes at dens Crus descendens laae paaskraa 

langs med og halvt ind under den forreste Halvdel af Annulus membrane tympani, dens 

Crus transversum i samme Retning mod Ringens bageste Halvdel. De Dele af Horebenene, 

som ellers vende opad, vendte derfor indad, Enderne af Crura incudis, som ellers vende 

nedad, vendte udad. Der var temmelig betydelig Forskjel mellem begge Siders Ben. 

Paa venstre Side bestod Malleus kun af et Capitulum (Fig. 6, A,a), som var anky- 

loseret med Incus uden tydelig Grændse paa Benenes Udside. Indsiden af Capitulum var 

hul (Fig. 6, B, a), og Hulheden fyldt med Brusk. De to Crura incudis vare klemte mod 

hinanden, i det hele kortere og tykkere end normalt; Crus descendens (Fig. 6, A, b; B, b) 

var lengst, og Enden dannede en bred Trekant, paa hvilken der heftede en lille Forbening 

med en Fals, sandsynligvis Rudiment af en Stapes. 

Paa heire Side bestod Malleus ligeledes kun af et Capitulum (Fig. 7, A, a), som var 

noget mindre end paa venstre Side, og skjønt ankylotisk forbunden med Incus vare dets 

Grændser dog tydelige paa Udsiden, hvorimod Capitulum ikke var tydeligt paa Indsiden. 

Paa den øverste Del af Capitulum sad en trapezoidal tyk Forbening med to Spidser opad 

(Fig. 7, A,b; B,b). De to Crura incudis vare klemte endnu stærkere mod hinanden, saa at 

Vidensk. Selsk Skr., 6. Række, naturvidensk. og mathem. Afd. I. 10. 66 



510 144 

de omtrent vare parallele. Deres skraa Stilling var endnu sterkere udtalet end paa venstre 

Side. Crus descendens (Fig.7, A, c; B, c) endte med en bredere Spids med en Fure paa 

Udsiden, men Stapes var det mig ikke muligt at finde; i hvert Tilfælde har den ikke været 

forbenet. 

Cavum tympani var fladt, men kunde ikke noiere undersoges uden at beskadige 

Kraniet, hvorfor jeg ikke kan udsige Noget om Fenestra ovalis og rotunda. 

Ossa zygomatica (Fig. 3, i). Medens Benets Form ikke var vesenligt afvigende 

fra den normale, var Stillingen forandret saaledes, at Benet var trængt nedad og om paa 

den nederste Flade af Kraniet, hvorved dets udvendige Flade vendte skraat nedad. Dette 

gjælder ogsaa om hele Arcus zygomaticus, som laae fuldstændigt paa Kraniets nederste 

Flade. Benenes forandrede Stilling har naturligvis ogsaa paavirket de paa dem heftede 

Muskler; dog skal her blot fremheves, at Fossa temporalis var lille og flad. 

Ossa maxillaria superiora. Benet var godt forbenet, noget komprimeret og 

derved trængt fortil, hvilket sidste dog var mere tilsyneladende og især beroede paa den 

stærkt udviklede og forfra bagtil brede Processus nasalis, medens Corpus selv ikke var 

væsenligt forlænget. Mellem den forlængede Næse og Dentalranden strakte Spina nasalis 

anterior (Fig. 3, h) sig fortil og opad og dannede to tynde Benfliser, der tog Septum 

narium cartilagineum mellem sig. Dentalfladen frembød Formen af Halvdelen af en smal 

Oval. Fortil fandtes sex Tandkimer med fortandede Hætter; den anden Incisivus sad bag 

den første for at faae Plads i den smalle Dentalflade, og Caninus sad udenfor og bag de 

to Incisivi. I den bagtil bredere Dentalflade var der paa hver Side Tandkimer for to Mo- 

lares, hvoraf især den bageste var stor og vel udviklet (Fig. 3,1). Den midterste Del af den 

nederste Flade af Processus palatinus indtoges af to skarpt fremstaaende Cristæ, som om- 

fattede et baadformigt Rum og stødte til Pars horizontalis ossium palatinorum. Crist vare 

beklædte med den fortykkede Mundslimhinde og dannede de midterste af de ovenfor nævnte 

Folder paa Ganens nederste Flade (Fig. 4, foran b). Orbitas Form var normal, men den 

indvendige Veg var trukken fremad som Folge af de brede Processus nasales. 

Ossa nasalia. De vare usædvanligt store, brede, tykke og hvælvede. Deres Brede 

i Forening med de brede Processus orbitales interni ossis frontalis bidrog til, at Mellem- 

rummet mellem Øinene blev usædvanligt stort. 

Ossa lacrymalia. De vare godt udviklede og forbenede, deres udvendige Flade 

hvælvet. Canalis lacrymalis var stor; dens nederste Del havde en Retning skraat bagtil. 

Ossa palatina. Pars perpendicularis var meget lav, og Pars horizontalis usæd- 

vanligt bred forfra bagtil. Choanne posteriores dannede to smaa runde skraat stillede 

Aabninger af 1"" Gjennemsnit; imellem dem var der et yderst fint lille Septum dannet af 

Vomer, som paa dette Sted maa have været meget lav. Pars pyramidalis stod frem i Form 
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af en udadboiet Crista, som i Forening med Pars perpendicularis dannede en svagt udhulet 

Flade, mod hvilken de tykke koniske Alæ pterygoideæ hvilede. 

Os sphenoideum. Den nederste Halvdel af Corpus, hvori senere Sinus sphe- 

noidei skulde have udviklet sig, manglede, og Corpus var derfor i sit midterste Parti 

deprimeret. Lamina perpendicularis sellæ turcicæ (Fig. 5, ovenfor c) var brusket, meget 

hei og af normal Brede. Sella turcica var meget dyb, og paa dens Bund saaes tre tem- 

melig store, uregelmæssigt stillede Foramina nutritia. Hele dens Bund var forbenet, og 

Forbeningen strakte sig ned paa den nederste Flade af Corpus, medens Randene vare 

bruskede. Paa Forbeningen af den nederste Flade af Corpus saaes en stærkt udtalet 

Crista; Rostrum endte med en rund Knop, som laae i lige Linie med Crista, kun 

adskilt fra den ved en rund Fordybning, et Forhold, som man ogsaa kan træffe paa 

normale Ossa sphenoidea; en svag Fordybning fandtes paa hver af Knoppens Sider, 

maaskee en Antydning af Sinus sphenoidei. Planum foran Corpus og foran dennes 

Forbening var endnu brusket, og der fandtes i den forreste Del af Planum en rummelig 

Canalis Rathkii, som gik lodret gjennem Brusken, aabnende sig nedentil foran den Knop, 

hvortil Rostrum var indskrænket. — Ale parvæ (Fig. 5, i Retningen indenfor g) vare for- 

benede og dannede to ovale, oventil svagt udhulede Plader, som vare forenede i Legemets 

Midtlinie ved et smalt Mellemstykke, der med en lille Spids midtveis strakte sig ind i den 

bruskede Lamina cribrosa. Ale parvæ laae som sædvanligt ud over Pars horizontalis ossis 

frontalis. Pars ensiformis (Fig. 5, g) var endnu brusket, af normal Længde og tabte sig 

tilspidset udad i en Duplikatur af Dura mater. Paa den nederste Flade af Ale parve var 

der en sterkt udviklet og afrundet nederste (bageste) Radix foraminis optici; Foramen var 

normalt, og Roden stottede sig dels ved Forbening dels ved Brusk til Processus clinoideus 

medius; der var nogen Mangel paa Symmetri i de to Sider, saaledes som angivet paa 

Afbildningen. — Ale magne vare i det hele normale i Form og Størrelse, men vare ligesom 

Pars squamosa ossis temporalis fortrengte ned paa Kraniets nederste Flade. Foramen 

ovale, Foramen rotundum og Canalis caroticus vare normale (Fig. 5). — Ale pterygoideæ 

(Fig. 3, m og n) vare derimod betydeligt forandrede i Henseende til Formen. De dannede 

to skraat indad vendende Kegler med bred Basis, nedad endende afrundet, saa at man ikke 

kunde adskille Ala externa fra interna. Keglernes afrundede Spids vendte indad, og Mel- 

lemrummet mellem Spidserne udgjorde kun 4™™; de støttede sig til den bageste udhulede 

Flade af Pars pyramidalis ossium palalinorum. 

Os ethmoideum. Primordialbruskens Pars cribrosa (Fig. 5, nedenfor i) var helt 

igjennem brusket; den var lengere og bredere end ellers, ujevn paa sin Overflade, men 

ikke forsynet med tydelige Aabninger for en Lugtenerve. Brusken var en umiddelbar Fort- 

settelse af det bruskede Planum. Pars nasalis var fortil godt udviklet og forlenget i Form 

af en kort Tryne, der omgav de store, langagtige, bonneformige Næsebor (Fig. 3, k). 

66° 
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Bruskens Forhold i Labyrinthen kan jeg ikke angive Noget om, da jeg vilde skaane Pre- 

paratet. Imidlertid er det sandsynligt, at den fortil har veret normal, og at de forskjellige 

Nesegange have været tilstede fortil, men hagtil kan dette ikke have været Tilfælde, da 

Choanne posteriores vare reducerede til to smaa kun 1™ store Aabninger, i hvilke man 

maa tenke sig, at samtlige Nesegange have udmundet. Af samme Grund er det sandsynligt, 

at der fortil har veret et normalt Septum. mellem de to Halvdele af Os ethmoideum, 

medens det bagtil mellem de smaa Choannæ posteriores var forsvindende. Hvad der er 

sagt om Hoiden af Septum, maa ogsaa gjælde for Vomer, som neppe kan have været 

synderligt udviklet. Lamina papyracea var normal, forlengel noget fortil og forbenet. 

Os maxillare inferius (Fig.4, e; Fig. 8 i doppelt Størrelse og i udstrakt Tilstand). 

Dette Ben var, som allerede nævnt, i højeste Grad rudimentairt og dannedes af tre Stykker, 

der tilsammen havde en Længde paatvers af 12™™. De laae fladt paa Oesophagus i det Mel- 

lemrum, som fandtes mellem Tuberculum articulare ossis temporalis og Annulus membrane 

tympani, og hvilede for en Del endog paa Annulus selv. Hoire og venstre Sides Stykker 

vare asymmetriske. Det hoire Stykke (Fig. 8, a) havde en Længde af 6™™ og en Hoide af 

2™™, var svagt S-formigt beiet og kløftet i den indvendige Ende, hvormed det stødte til 

det første af venstre Sides Stykker. Dette Stykke (Fig. 8, b) bestod af en fin Splint af 

4™™5 Længde og knap 1™ Hoide; det andet yderste Stykke (Fig. 8, c), som var fast for- 

bundet med det indvendige, havde en noget uregelmæssig Hammerform og strakte sig 

henved 5™™ i Veiret. 

Medens i Cyclopia Primordialbruskens prechordale Afsnit helt eller tildels er an- 

grebet, er i Synotia kun Horebenene mangelfulde i Forening med den forreste Del af Corpus 

ossis sphenoidei. De ovrige Ben, som ere mangelfulde, dannes mellem Membraner; men 

naar vi tage Hensyn til den Rolle, Primordialbrusken spiller i Henseende til Tiden for dens 

Anleg (ikke dens Forbening), der gaaer forud for Dannelsen af Ben mellem Membraner, 

ledes vi til at søge den egenlige Kilde til Synotia i Primordialbrusken til de nysnævnte 

Dele. 

Der kan ikke vere nogen Tvivl om, at Horebenenes Misdannelse begynder med 

deres tidligste Anlæg i Gjellebuerne. Den første Gjellebue begrændser Mundaabningen, idet 

den fortil er delt i en kortere Processus til Dannelsen af Os maxillare superius og Os 

palatinum, som legge sig til den nederste Flade af Forhovedet, og en lengere Processus, 

hvori Underkjeben, Incus samt Processus Meckelii dannes, den forste mellem Membraner, 

de sidste i Primordialbrusken. Processus Meckelii ender bagtil med en halvkugleformig 

Udvæxt, der senere bliver til Capitulum mallei. I den anden Gjellebue dannes Stapes(?) og 

den af Kölliker saakaldte Reichertske Brusk samt Processus styloideus og Cornu minus 



147 513 

ossis byoidei; den Reichertske Brusk er uden al Tvivl identisk med den af mig fundne 

uafbrudte Forbindelse mellem Crus transversum incudis og Processus styloideus; først hos 

Fostre, der ere lidt over 2 Maaneder gamle, seer man en fin Tverlinie mellem dem"); hvor- 

vidt Stapes dannes i anden Gjellebue, skal strax omtales. I den tredie Gjellebue dannes 

Corpus ossis hyoidei tilligemed Cornu majus. Dareste”) vil endog fore Misdannelsens første 

Aarsag tilbage til et endnu tidligere Udviklingstrin, men ikke specielt af Hørebenene. Han 

mener, at der er en Standsningsdannelse i Gjellespalterne som Følge af en Standsnings- 

dannelse i den Del af Rygmarven, som skal blive til Medulla oblongata, idet nemlig denne 

Del af Medullarrøret ikke udvider sig saaledes som ved normal Udvikling, men beholder 

den øvrige Rygmarvs Udseende og Form. Høreblærerne og det af dem dannede indvendige 

Øre komme derved til at ligge nærmere hinanden og fremkalde en Standningsdannelse i 

Gjellespalterne og en Nærmelse indbyrdes eller undertiden en Forening af de tvende Siders 

mellemste og udvendige Øren. Men herimod kan indvendes, at Hjernen hos synotiske 

Fostre efter de forhaanden værende Undersøgelser er normal, og at man hos det udviklede 

Foster ikke har efterviist nogen Abnormitet i Medulla oblongata; Nærmelsen af Ørene 

gjælder desuden kun det udvendige Øre og Annulus membranæ tympani; det indvendige 

Øre kan man træffe normalt og uden væsenlig Nærmelse indbyrdes selv hos Fostre med 

hei Grad af Synotia. 

Om Stapes dannes i en Gjellebue eller ei, ere Meningerne delte. Efter mine 

Undersøgelser dannes de tre Horeben som en sammenhængende uformelig brusket Udvæxt 

fra Trommehulens indvendige Veg paa det Sted, hvor senere Fenestra ovalis skal dannes, 

og der er hos Mennesket fra Begyndelsen af ikke nogetsomhelst Spor af Adskillelse mellem 

Væggen og Udvexten*). Forst hos tre Maaneders Fostre bliver Formen af Stapes tydeligere 

og lader sig, dog ikke uden Beskadigelse, trække ud af Fenestra ovalis. Den synes ikke 

at spille nogen Rolle i Synotia, og det Samme gjælder om de øvrige Dannelser i anden 

og tredie Gjellebue. Arnold anfører et Tilfælde af Mangel af Stapes og af Os hyoideum 

med Processus styloideus og Cornua, men dette Tilfælde var kompliceret med en stor sæk- 

formig Udvidning af Svelget, hvortil Mangelen af Hyoidapparatet vistnok lader sig henføre. 

I andre Tilfælde har dette Apparat været normalt; i det af mig beskrevne Tilfælde vare 

i det mindste Corpus og Cornua majora af Os hyoideum normale, men Processus styloideus 

kunde jeg ikke undersoge, fordi den var destrueret ved den for mig foretagne Sektion af 

Fostret. Hos Dyr, f. Ex. Faaret, har jeg fundet Processus styloideus og det forbenede 

1) A. Hannover, Primordialbrusken 1880, Pag. 497 og Pag. 495. 

2) C. Dareste, recherches sur la production artificielle des monstruosites 1877, Pag. 144, 239. Re- 

cherches sur le mode de formation des monstres otocephaliens; Comptes rendus 1880, 90, Pag. 191. 

3) A.Kölliker fandt dem altid adskilte hos Kaninen (Entwickelungsgeschichte 1879, Pag. 257, 470, 476). 



514 148 

Ligamentum stylo-hyoideum normale i det mindste i Henseende til Form og Storrelse, om 

end maaskee fortrengt noget fra deres normale Plads. \ 

Af de Dele, som dannes i Gjellebuerne, blive saaledes kun de i forste Gjellebue 

dannede Malleus og Incus tilbage, og vi ville nu undersøge, hvorvidt de komme i Betragt- 

ning ved Bedømmelsen af Aarsagsforholdet i Synotia. De tre Horeben dannes som en 

sammenhengende Masse, og ligesom der hos Mennesket i Begyndelsen ikke findes nogen 

Adskillelse mellem Stapes og Trommehulens indvendige Veg, saaledes er der heller ikke 

nogen Adskillelse mellem Incus og Malleus. Forst hos Fostre paa 2 Maaneder sees oventil 

en Antydning til en Adskillelse, der hos Fostre paa 2'/2 Maaned udvendigt viser sig som 

en lodret bugtet Linie. Incus er det af Horebenene, som tidligst viser sin blivende Form, 

og hos Fostre paa 2'/2 Maaned er dens gelatinose Brusk godt udviklet, og den er næsten 

halvt saa stor som hos den Voxne. Til Malleus horer Processus Meckelii, men Malleus 

findes i Virkeligheden ikke hos Fostre under 2 Maaneder; thi den representeres kun af en 

halvkugleformig Ophoining, hvormed Processus Meckelii ender bagtil, og som legger sig 

mod Incus. Forst hos 2 Maaneders Fostre fremtræder Processus longus som en tendinos 

Streng, og der sees et yderst lille Spor af Manubrium. Naar Processus Meckelii forsvinder, 

bliver Capitulum tilbage som den sidste nu forbenede Levning af Processus Meckelii. 

Naar vi betragte Incus, saaledes som den er afbildet Fig. 6 og 7, og sammenligne 

den med Afbildningerne i min Afhandling om Primordialbrusken Tab. I, Fig. 6 og 7, tildels 

ogsaa Fig. 8, som hidrøre fra Fostre paa 2—3 Maaneder!), finde vi en paafaldende Lighed 

i Formen. Istedetfor at Crus descendens skulde gaae omtrent lodret nedad og Crus trans- 

versum omtrent horizontalt bagtil, ere de tvende Crura ligesom klemte sammen, saa at de 

nesten lobe parallelt nedad. Uagtet Grunden til Formen i Synotia maaskee kan soges 1 

Mangel paa Plads, som ogsaa viser sig i hele Benets skraa Stilling, kan man paa den anden 

Side ikke verge sig mod den Forestilling, at der foreligger en Standsningsdannelse i Incus. 

Men denne kan dog ikke have frembragt Synotien, og der staaer derfor kun tilbage at soge 

Aarsagen i Malleus. Denne er i hoi Grad defekt og bestaaer i mit Tilfeelde kun af et 

Capitulum, som paa hoire Side er fastvoxet med Incus, hvilket især er tydeligt paa Benets 

Udside, og Capitulum er forsynet med en trapezoidal Benplade. Paa venstre Side er Capi- 

tulum ligeledes ankylotisk med Incus og uden Spor af Adskillelse; paa Indsiden var Capi- 

tulum endnu brusket, og Brusken udfyldte en Hulhed mellem dens Indside og Incus. 

At Malleus er misdannet i Synotia, er sikkert, og jeg har fundet det saaledes saavel hos 

Mennesket som hos Dyr (Faaret, Svinet), men vi savne det vigtigste Bevis for, at det netop 

er den Misdannelse, som er Aarsag til Synotia; thi vi kunne ikke eftervise, hvorledes 

1) Cfr. €. Lovén, anatomisk beskrifning af ett eyklopiskt Misfoster med defekt af ansigtets nedre del 

och omkastning af bréstets och bukens inelfvor; Hygiea 1864, Nr. 3, Mars, Fig. 6. 
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Processus Meckelii har. forholdt sig, eller hvilken Rolle den muligen har spillet, hvis den 

ellers overhovedet nogensinde har været tilstede. Processus Meckelii, som hos 2 Maaneders 

Fostre danner den langt overveiende Del af samtlige Hørebens Masse, begynder hos Men- 

nesket allerede at svinde hos Fostre paa 3'/2 Maaned; den af mig efterviste Hamulus pro- 

cessus Meckelii, hvormed den ender fortil, er forsvunden hos 4 Maaneders Fostre. Processus 

aflager derpaa i Tykkelse og Længde, og hos 8 Maaneders Fostre er Brusken meget blød, 

og den Skede, som omgiver den, lader sig kun forfølge til Midten af Underkjæben, men 

indeholder ikke Brusk fra det Sted af, hvor Processus træder indenfor Os maxillare inferius, 

og den tidligere Fure paa sidstnævnte Ben er udslettet. Der maatte derfor for at kunne be- 

dømme Indflydelsen af Processus Meckelii foreligge Undersøgelser fra en meget tidlig Tid, 

men synoliske Fostre under 31/2 Maaned ere aldrig undersøgte, og der foreligger kun meget 

faa lagttagelser, af hvilke man kan drage nogen Slutning om den Rolle, Processus Meckelii 

har spillet i den tidligste Tid. Braun") har allerede anført, at man kan tænke sig, at Ab- 

normiteten er opstaaet derved, at Malleus med Processus Meckelii, paa hvis Udside Maxilla 

inferior skal danne sig, ikke er bleven udviklet, eller at der har manglet Blastem ved Siden 

af Processus. Arnold”) fandt i et Tilfælde, at de to Siders Capitulum mallei vare forenede 

i Halsens Midtlinie ved en forbenet Tverstang, om hvilken han troer, at den maaskee kunde 

opfattes som en Sammensmeltning af de to Siders Processus Meckelii; men han er rime- 

ligvis bleven forledet til denne Antagelse, fordi han endnu hylder den urigtige Anskuelse, 

at en mindre Del af Processus Meckelii omdannes til Processus longus mallei. Loven 

fandt begge Siders Processus longus mallei dannende en Tverbro i Legemets Midtlinie. 

Det fremgaaer af den foregaaende Undersogelse, at man vel kan erkjende en Stands- 

ningsdannelse i Incus, men at vi om de Mangler, der fra Begyndelsen af have været til- 

stede i Malleus og Processus Meckelii, kun kunne have en Formodning om en Defectus, 

en Formodning, som vi ville finde bestyrkede ved den Defectus, der findes i Os maxillare 

inferius. Hvorledes man end vil opfatte Forholdet mellem dette Ben og Processus Meckelii, 

hvad enten man anseer det for et Dækben til Processus Meckelii (hvilken Rolle man for- 

resten ogsaa har tillagt Processus longus mallei, der ligeledes dannes mellem Membraner) 

eller man, saaledes som jeg har fremstillet Forholdet®), kun betragter Processus Meckelii 

som Stobeform for Os maxillare inferius, er det dog sikkert, at ogsaa dette Ben dannes 

i den forste Gjellebue, og det er derfor rimeligt, at en og samme Aarsag har gjort sig 

') G. Braun, Fall von Agnathus; Zeitschrift der Wiener Aerzte 1856, 4, Pag. 19. 

*) J. Arnold, Beschreibung einer Missbildung mit Agnathie und Hydropsie der gemeinsamen Schlund- 

trommelhöhle; Virchows Archiv für path. Anat. 1867, 38, Pag. 162; snarere kunde den med d be- 

tegnede bruskede Del Tab. 3, Fig. 2 vere at ansee for en Levning af Processus Meckelii. 

3) A. Hannover, Primordialbrusken 1880, Pag. 504. 
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gjeldende ved begge Dannelser, og at Virkningen, en Defectus, har været den samme paa 

begge, uagtet de i Henseende til Udviklingen senere ere gaaet hver sin Vei. 

Den anden Del af Kraniets Primordialbrusk, hvori man traf en mangelfuld Udvik- 

ling, var Brusken til Os sphenoideum. Her fandtes for det første, at. Corpus var depri- 

meret i sit forreste Parti, og al Rostrum kun var representeret ved en lille afrundet Knop. 

Denne Mangel har paavirket den nermeste Del af Labyrinthen i Os ethmoideum og de sig 

til Os sphenoideum støttende Ossa palatina og Vomer, som begge vare saa slerkt depri- 

merede, at Choanne posteriores kun havde et Gjennemsnit af 1™™. Os maxillare superius 

var kun paavirket i ringere Grad, men Mangelen lader sig dog henfore til den forste 

Gjellebue, fordi Overkjeben dannes i dens overste kortere Processus. Dernest fandtes der 

ligesom hos cyklopiske Fostre en aaben Canalis Rathkii'); den havde et Gjennemsnit af 

mere end en Millimeter, gaaende omtrent lodret fra Planum ned til Mellemrummet mellem 

Ossa palatina og Levningerne af Rostrum. Der var imidlertid den Eiendommelighed, at 

den øverste Aabning fandtes i Planum, medens den hos cyklopiske Fostre altid fandtes paa 

Bunden af Sella tureica. Saavidt jeg iøvrigt paa den destruerede Hjerne kunde see, gik 

Infundibulum ogsaa ned mod Planum og ikke ned i Sella turcica. 

Den øvrige Del af Kraniets Primordialbrusk var i det hele normal. Den øverste 

Del af Corpus ossis sphenoidei havde ikke lidt; Sella turcica og dens Omgivelser vare 

normale, Sella endog meget dyb. Lamina perpendicularis sellæ turcice var hei og temmelig 

smal, hvilket ogsaa fandtes i andre Tilfælde af Synotia. Ale parvæ vare godt udviklede og 

forbenede, Foramina optica normale. Lamina cribrosa var stærkt udviklet saavel i Længden 

som i Breden; hertil knytter sig Labyrinthens normale Udvikling i dens forreste Parti i 

Modsetning til dens bageste Parti, Forhold, der, som man vil see, ere lige modsatte dem 

i Cyclopia. Ogsaa de bag Sella verende Dele af Primordialbrusken, Pars basilaris, occipito- 

mastoidea og petrosa vare normale. En Undtagelse fortjener at fremhæves, nemlig den 

excessive Bendannelse af Processus pterygoidei; de vare større og tykkere end sædvanligt 

og dannede to afrundede Kegler med et Mellemrum af 4"; Adskillelsen mellem Ala interna 

og externa var forsvunden. Der er iser Grund til at gjore opmerksom paa den foregede 

Storrelse, fordi Processus pterygoideus og Ala magna hos Dyr med Synotia pleie at aftage 

i Storrelse; Otto?) anforer om en 7 Maaneders Pige, at Os sphenoideum var lille og uden 

Processus pterygoidei. Ala magna var ikke mindre end ellers, men var normal, naar man 

seer bort fra dens forandrede Stilling. 

Vi gaae nu over til Betragtning af de Bens Indflydelse paa Synotien, som ikke 

dannes i Primordialbrusken men mellem Membraner, og ville forst undersoge Os maxillare 

2) Cfr. min Afhandling om Cyelopia Pag. 405. 

*) A.G. Otto, sexcentorum monstrorum deseriptio anatomica 1841, Nr. 186, Pag. 112. 



151 517 

inferius. Dette Ben var i det af mig beskrevne Tilfelde deformt og asymmetrisk og saa 

rudimentairt, at man gjerne kan betragte det som aldeles manglende, hvilket sidste maaskee 

ogsaa er det almindeligste Forhold. Virksomheden af Os maxillare inferius paa Synotien 

maa derfor paa en Maade blive af negativ Natur. Dette Ben maa under sin Vext og Ud- 

vikling antages at bidrage til at holde Benene paa Kraniets nederste Flade ud fra hinanden, 

saa at de ikke faae den mod Legemets Midtlinie konvergerende Retning, som er eiendom- 

melig for Synotia. Naar vi nemlig betragte Benenes Stilling paa Kraniets nederste Flade 

og begynde bagfra, treffe vi forst de normalt udviklede Ben, Os occipitale med dets for- 

skjellige Afdelinger og Pars petrosa ossis temporalis, hvilke Ben i vort Tilfælde indtog deres 

normale Plads. Det Samme var Tilfældet med Os maxillare inferius; skjendt det var i hei 

Grad rudimentairt, indtog det dog sin normale Plads strax bag Tuberculum articulare ossis 

temporalis, mellem den og Annulus membrane tympani. Men paa Grund af manglende 

Modstand fra et Os maxillare inferius var Pars squamosa ossis temporalis trengt nedad og 

dreiet indad mod Legemets Midtlinie, saa at Mellemrummet mellem de to Siders Tubercula 

knap udgjorde 8™™. Uagtet Annulus membrane tympani ligger bag Os maxillare inferius, 

var der dog ingen Del, som var bleven paavirket i den Grad; den var ikke blot trængt 

indad, men tillige dreiet saaledes, at dens overste Del, hvor Ringen ikke er komplet, og 

som ellers vender opad (udad), nu vendte indad og fortil. Deraf var Folgen atter bleven, 

at Incus, som ellers ligger bag Malleus, tilsyneladende kom til at ligge foran den og med 

sit Crus descendens laae mod og under Ringens tilsyneladende forreste Rand, men som i 

Virkeligheden er den bageste. At Annulus med Membrana tympani laae horizontalt, har 

mindre at betyde, eftersom denne Stilling ogsaa kan træffes hos normale Fostre. Idet Pars 

squamosa ossis temporalis var dreiet indad og nedad, havde Arcus zygomaticus og Os 

zygomaticum maattet folge med, og Arcus faaet en indvendig og udvendig Rand istedetfor 

en nederste og øverste, og hele Os zygomalicum var dreiet helt om og saaes paa Kraniets 

nederste Flade. Trykket af Os zygomaticum havde atter virket paa Os maxillare superius, 

hvis Dentalflade var bleven smallere; Skjære- og Hjørnetænder havde ikke kunnet faae Plads 

uden ved at ordne sig noget bag hverandre, hvorved Benets Dentalflade blev længere og 

forskjødes fortil, samt Ganen blev smallere. Denne Forlængelse af Fortændernes Parti, som 

i Forening med Næsen havde antaget en Tryneform, kan maaskee ogsaa være bleven for- 

øget derved, at Dentalranden ikke har haft nogen Underkjæberand at støtte sig til, ligesom 

man hos cyklopiske Fostre seer Underkjæben voxe frem foran Overkjæben og boie sig opad 

foran den, naar sidstnævnte er reduceret i Størrelse. Endelig vare Ossa palatina formind- 

skede saavel i Brede som i Hoide dels ved Trykket af Os maxillare superius, dels som 

anført paa Grund af det defekte Rostrum og den formindskede Høide af hele Corpus ossis 

sphenoidei, hvorunder ogsaa den nærmeste Del af Labyrinthen i Os ethmoideum havde 

lidt. Pars horizontalis ossium palatinorum var ligesom Dentalfladen af Os maxillare 

Vidensk. Selsk. Skr., 6 Række, naturvidensk. og mathem. Afd. I, 16. 67 
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superius skudt fortil, hvorved de smaa Choannæ posteriores vare komne til at ligge i et 

Plan, der var mere skraalstillet end sædvanligt. 

Jeg troer saaledes at have viist, at Hovedaarsagen til de nævnte Bens Forskydning 

og Dreining maa søges i Mangelen af Os maxillare inferius, og der kan her i det heieste 

kun blive Tale om Primordialbrusken, naar man tager Hensyn til den formindskede Stør- 

relse af Rostrum og Corpus ossis sphenoidei og den deraf følgende Virkning paa Ossa 

palatina; den øvrige Del af Primordialbrusken i Pars basilaris ossis occipitalis og den 

bageste Del af Corpus ossis sphenoidei vare ikke væsenligt smallere end sædvanligt og 

have derfor ikke været medvirkende i den angivne Retning. Selv ved meget hoiere Grad 

af Synotia, saaledes som man træffer den hos Dyr, have de nævnte Dele af Primordial- 

brusken ingen Betydning for Dreiningen, fordi de ikke ere væsenligt forandrede”). 

Den Kraft, som har dreiet Benene om paa Kraniets nederste Flade, har veret saa 

sterk, at den ogsaa har paavirket Benene i Lacunar cranii, idet de paa en Maade tvinges 

til at udvide sig for at vedligeholde Forbindelsen med de nedad trengte Ben. Derfor vare 

Ossa parietalia og Os frontale meget store og stærkt hvælvede; Processus nasales ossis 

maxillaris superioris vare blevne bredere, hvilket ogsaa gjælder om Ossa nasalia. Herved 

var Mellemrummet mellem Oinene blevet bredere end ellers, og Oinene noget fremstaaende. 

I Guys Hospitalsmuseum i London findes en fuldbaaren synotisk Dreng med meget bred 

Neserod; Oinene ere skudte saa stærkt ud til Siderne, at de staae paaskraa med den 

udvendige Oienvinkel udad og nedad; hele Hovedet er meget stort. Hos Dyr med Synotia 

er det ikke usædvanligt at finde Mellemrummet mellem Øinene saa stort, at Oinene ere 

trængte helt ned paa Siden af Hovedet. Forresten har den normale Tilstand i Hjernen, 

som ikke var udspilet af Vand, bidraget sit til at forme det stærkt hvælvede og vel dan- 

nede Hoved; den Enkelthed i Hjernens Bygning, hvilken vi forhen have beskrevet som 

karakteristisk for cyclopiske Fostre, findes ikke hos synotiske. 

Naar vi saaledes søge Aarsagen til Synotia i den første Gjellebue, maae vi tænke 

os, at den Forskydning og Dreining af Benene ind mod Legemets Midtlinie, som vi have 

efterviist paa Kraniets nederste Flade, maa være begyndt i det Øieblik, at Anlæget skete til 

Processus Meckelii og Os maxillare inferius. Hvis Standsningen i Udviklingen af disse 

Dele er skeet senere, kan man ikke Andet end antage, at Benenes Dreining bliver ufuld- 

stændigere, og at Misdannelsen maa fremtræde som Resultat af en sildigere Oprindelse. 

Og omvendt, naar Misdannelsen har begyndt paa den tidligste Tid, da den første Gjellespalte 

kommunicerede frit med den fra den modsatte Side, vil der kun blive een Meatus auditorius 

1) J. Geoffroy St.-Hilaire gaaer omtrent den modsatte Vei for at forklare Synotien, naar han siger: 

«Cet avortement des machoires, mais surtout l’atrophie, non seulement de l’ethmoide, mais d'une 

portion plus ou moins grande de la face, sont les modifications qui rendent raison, pour la plupart 

des cas, de la réunion médiane des deux appareils auditifs» (Traité de teratologie 1836, 2, Pag. 434). 
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externus; thi senere lukker hver Gjellespalte sig forfra bagtil, indtil der bliver en Meatus 

auditorius externus tilbage paa hver Side. Et Foster med enkelt Oreaabning vil derfor 

altid frembyde Tegn paa hoiere Grad af Synotia, end naar der er to @reaabninger. Vi 

kunne ved denne Leilighed minde om det, vi have anført om Oinenes saakaldte Sammen- 

smeltning i Cyclopia, som aldrig finder Sted, for at et enkelt Vie kan dannes. Anlæget 

til det enkelte Øie er gjort fra den ailertidligste Tid, ligesom det Samme gjelder om den 

enkelte Oreaabning; her at antage en «foetal Betændelse» som Aarsag vilde vere aldeles 

uberettiget"). 

Med nogle Ord skulle endnu Bløddelene og Annulus membranæ tympani omtales. 

De udvendige Øren stod i vort Tilfælde paaskraa nedad den øverste Del af Halsen, men 

de kunne ved hoiere Grader stille sig horizontalt eller som hos Dyr paaskraa opad. Mel- 

lemrummet mellem Ørene afvexler, og de kunne tilsidst smelte sammen fra Lobulus af. — 

Hvert Øre havde sin særskilte men korte Meatus auditorius externus, der endte mod Tromme- 

hinden, uden at der var nogen Forbindelse med Svælget eller Mundhulen. En saadan an- 

føres saavel hos Mennesket (Braun) som hos Dyr, men er vistnok ofte frembragt ved 

Kunst, naar man har bragt en Sonde ind gjennem Øregangen; dog troer jeg temmelig 

sikkert hos et Lam at have iagttaget, at den for Trachea og Oesophagus fælleds Blindsæk 

bag de forenede Bullæ afgav en Fortsættelse, som mundede ind i disses Hulhed; der var 

kun een bred paatvers spalteformig Øreaabning midt paa Halsen, og det er derfor vel muligt, 

at Forholdet er forskjelligt, alt eftersom der er een eller to Øreaabninger. — I vort Til- 

fælde var der et Mellemrum af 6™" mellem de to Annuli membrane tympani; i andre Til- 

fælde ere de fjernere eller nærmere hinanden, undertiden deforme eller forenede (Knape); 

hos Dyr har jeg fundet dem lige ved Siden af hinanden, betydeligt formindskede i Storrelse; 

ligeledes kunne Bulle tympani forst nerme sig hinanden, derpaa sammensmelte og tilsidst 

helt forsvinde tilligemed Annuli. De hos Dyr sammensmeltede Bulle maae ikke forvexles 

med en rudimentair Underkjæbe. — Mundaabningen var reduceret til en meget lille 

1) Panums «foetale Betændelse» spøger i Synotien ikke mindre end i Cyclopien. Han siger (Nordiskt 

medicinskt Archiv 1869, 1, Nr. 1, Pag. 20): «Den mangelfulde Uddannelse af Ansigtets nederste 

Del og sammes Sammensmeltning med Brystets forreste Flade maa aabenbart vere opstaaet ved en 

Agglutination og Sammenyoxning af Overkjæbebuerne med første Visceralbue og af samtlige Visceral- 

buer med hverandre, hvorved alle Visceralspalterne fuldstendigt ere udslettede uden at efterlade 

de normale Aabninger til Mundens og Öregangens Dannelse». Horebenene fra den første Visceralbue 

ere tydelige nok, men de ere ikke sammenvoxne med Overkjæbebuerne hverken i vort eller i 

mange andre Tilfælde. Samtlige Visceralbuer ere ikke sammenvoxne med hverandre, thi hele 

Apparatet til Os hyoideum er isoleret og fuldstendigt. Endelig ere Visceralspalterne ikke udslettede, 

thi der findes baade Oregang og Mund; Munden ansees forresten i Amindelighed ikke som Levning 

af en Gjellespalte. 

67° 
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Længdespalle, som ogsaa findes afbildet saaledes i flere andre Tilfælde; kun sjeldent staaer 

den paatvers eller er trekantet, punktformig eller helt forsvunden. Mundaabningens Form 

maa vere betinget af de sterkt reducerede Musklers Beskaffenhed; dens ringe Storrelse viser 

tilbage til den Tid, da Mundaabningen dannedes som Indkrengning udenfra; hos Dyr kan 

man treffe en større oval Lengdeaabning, i hvis Bund den haarde Gane ligger blottet. — 

Mundhulen er altid lille og kommunicerer kun ved en snever Aabning med Svelget 

eller er helt lukket (Otto). Meckel!) anfører om en Synotia hos et Faar, at Mundhulen 

endte blindt bagtil, og at den sammesteds var forsynet med et lille langagtigt membranest 

Legeme, sandsynligvis et Rudiment af Palatum molle; ogsaa Nesehulen endte blindt. — 

Tungen angives oftest at vere rudimentair, men Epiglottis i Regelen at vere godt udviklet. 

Oesophagus og Trachea, som opad ende med en snever Blindsek, blive nedad videre, 

og i Hoide med Os hyoideum erholde de deres normale Lumen, hvilket ogsaa fandt Sted 

i vort Tilfelde, idet de oventil havde en meget snever Kommunication med de smaa 

Choanne posteriores. — Alle Muskler til Underkjeben og Regio submentalis vare stærkt 

reducerede; dette gjelder ogsaa om M. temporalis og stemmede overens med den lille og 

flade Fossa temporalis. ; 

Den Form af Synolia, som ovenfor er beskreven, er den, der hyppigst forekommer 

hos Mennesket, men hoiere Grader ere ikke sjeldne hos Dyr.  Tverspalten af de forenede 

Øreaabninger påa Halsen kan blive saa bred, at den er bleven forvexlet med en Mund- 

aabning; den ligger ofte i en dyb Tverfure, idet Aabningen er trukken indad. — Ossa 

palatina kunne fortrænges fuldstændigt, og Choannæ posteriores dannes alene af Slimhinden, 

hvorpaa ogsaa de forsvinde, og Næsehulheden aflukkes fuldstændigt fra Mundhulen. Denne 

Aflukning er af en anden Natur end ved Cyclopia, hvor der tvertimod forekommer en 

excessiv Dannelse af Ossa palatina, der afgive en Benplade, som tilsyneladende lukker for 

Choannæ posteriores. — Ålæ magnæ kunne reduceres betydeligt ligeledes i Modsætning 

til Forholdet i Cyclopia, hvor Størrelsen forøges; Ale pterygoideæ deprimeres og kunne 

fuldstændigt forsvinde”). — Endelig kunne Tænderne trænges stærkt mod Legemets Midtlinie 

og væltes om indad, saa at Rekkerne fra begge Sider støde mod hinanden med Tygge- 

fladerne. Dette forekommer neppe hos Mennesket, men Aarsagen til dette Forhold, 

som ender med Tandrækkernes fuldstændige Forsvinden, er ikke ganske klar. Os inter- 

maxillare er tydeligt hos Dyr; hos Mennesket har jeg ikke iagttaget det, skjondt Skjære- 

lænderne forefindes; Otto anfører om et 7 Maaneders Foster, at Ossa intermaxillaria vare 

') J. F. Meckel, über die Verschmelzungsbildungen; Meckels Archiv 1826, 1, Pag. 258 

*) J. Geoffroy St.-Hilaire siger om et synotisk Faar: «le sphénoide postérieur ayant ses deux 

pterygoidanx (apophyses plérygoides externes) soudées dans les neuf dixiemes de leur longueur» 

(Traité de tératologie 1836, 2, Pag. 423). 
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meget smaa. — Snuden kan hos Dyr vel vere forlænget, men forholdsvis mindre end hos 

Mennesket. De Tilfælde, som forekomme hos Dyr (Hest, Svin, Faar), hvor Overkjæben blot 

griber mere eller mindre ud over den forkortede Underkjæbe, hore ikke til Synotien; ved 

stærk Forlængelse af Overkjæben bliver den forreste Del af Ganen blottet. 

B. Synotia cum Cyclopia. 

Som Komplikation af Synotia forekomme forøget eller formindsket Antal af Fingre 

og Tæer, forkert Stilling af Extremiteterne, Situs inversus viscerum osv. Synotia i Forening 

med Anencephalia er yderst sjelden (Museerne i Breslau og Leipzig). 

Derimod ere Tilfælde af Synotia forenet med Cyclopia, hyppigst uden Snabel, hos 

Mennesket omtrent ligesaa talrige som af Synotia alene. Hos Dyr ere Tilfældene af Synotia 

simplex noget hyppigere end af Synotia cum Cyclopia; man kan see det af Tabellen Pag. 

505. Jeg har fundet anfort to Tilfelde af Doppelfostre hos Mennesket med Synotia cum 

Cyclopia; i to andre Tilfelde fandtes disse Misdannelser forenede med Anencephalia. 

Cyclopia og Synotia have hver deres bestemte Omraade, som hos Mennesket endog kan vere 

meget skarpt begrændset. I den forreste Del af Kraniet træffer man derfor som Tegn paa 

Cyclopia Enkelthed i forskjellige Dele af Hjernen (Corpus callosum, Fornix, Ventriculi laterales), 

udslettede Hjernevindinger, Mangel af Lugtenerver og Corpora striata; Øiet kan være enkelt 

eller doppelt') med enkelt N. opticus eller Chiasma, begge Dele med mellemliggende Gra- 

dationer; af Os ethmoideum findes kun Spor, naar der er to Øine hver i sin Orbita; Ale 

parvæ og Radices foraminis optici ere formindskede, Choannæ posteriores ere tilsyneladende 

lukkede med en Benplade fra Os palatinum; Ossa nasalia og intermaxillaria mangle, men 

Os maxillare superius viser den Eiendommelighed, at dets overste Flade frembyder Tegnene 

paa Cyclopia, idet Oienhulens Bund danner et enkelt Plan, men Benenes nederste Flade 

frembyder Tegnene paa Synotia paa Grund af dens Smalhed og Tændernes Anordning. 

Som Tegn paa Synotia træffes Mangel af Underkjæbe og Abnormiteter af Annulus mem- 

brane tympani og af Horebenene; Os temporale er veltet om paa Kraniets nederste Flade, 

og Afstanden mellem de to Sider er formindsket; Tuberculum articulare og Cavitas glenoi- 

dalis mangle; Ale magne med Processus pterygoidei reduceres i Storrelse. At Mundhulen 

og Svælget ende blindt, er med visse Modifikationer fælleds for Cyclopia og Synotia ligesaa 

vel som den aabne Canalis Rathkii. 

1) C.Lovén, Hygiea 1864, Pag. 97, og J. Arnold, Virchows Archiv 1867, 38, Pag. 145, Tab. 2, 3, 

have givet en god Beskrivelse og Afbildning af to Tilfelde af Cyclopia med Synotia hos Mennesket, 

i det ene Tilfælde med eet, i det andet med to Øine. 
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— AL Synotia forekommer i højere Grad end skildret, hører til de store Sjeldenheder 

for Menneskets Vedkommende; dog har man Tilfælde, hvor alle Ansigtsben ere gaaet tabt 

tilligemed Oien-, Næse- og Mundhule, og hvor Hjerneskallen kun har været dannet af Ossa 

parietalia, temporalia med Pars petrosa og Os oceipitale, medens de udvendige Oren vare 

tilstede stillede horizontalt!). 

Hos Dyr, især Faaret og Svinet, ere heiere Grader ikke ualmindelige. I saadanne Til- 

fælde mangler Underkjæben altid fuldstændigt. Oesophagus og Mundhulen forholde sig som 

ved Synotia simplex. Bulle temporales forenes i Legemets Midtlinie, og uagtet de kunne 

holde sig temmelig længe trods andre Deles tiltagende Deformitet, forsvinde de dog tilsidst. 

Ogsaa Annuli membrane tympani blive mindre, støde sammen og forenes i Legemets Midtlinie 

og forsvinde. De to Høregange smelte sammen til een, men det udvendige Øre kan holde 

sig længe. Høregangen ender enten ved Membrana tympani eller ender blindt, førend den 

naaes; Annuli membrane tympani ere da gjerne rudimentaire. Ale magne blive meget 

smaa, og Ale plerygoidee trykkes flade og forsvinde. Oienhulen for det eyclopiske enkelte 

Mie bliver stadigt mindre og især fladere, og repræsenteres tilsidst kun ved en trekantet 

Væg, som er Levningen af Margo supraorbitalis ossis frontalis i Forening med en lille 

Pars horizontalis; Trekantens øverste Spids angiver det Sted, hvor en Snabel kunde have 

havt sin Plads. Oieæblet kan repræsenteres ved en lille Knop i Huden og forsvinder 

endelig sporløst; men i Tilfælde af Cyclopia, hvor der er to Oine, som ligge paa Siden af 

Hovedet, kunne de væltes omkring ligesom Benene i Lacunar cranii og komme til at ligge 

paa Kraniets nederste Flade”). Antydning hertil finder man allerede i saadanne Tilfælde, 

hvor Øinene ere trængte ned paa Siden af Hovedet, idet Mellemrummet mellem dem bliver 

større og stærkt hvælvet. De flade Ale parve forsvinde tilligemed Foramen opticum. 

Ossa maxillaria superiora trænges sammen mod Legemets Midtlinie, danne i Begyndelsen 

den nederste korte Rand af den flade Oienhule og gaae tilsidst fuldstændigt tilgrunde. 

Ossa zygomalica trænges ligeledes indad, forskydes foran Ossa maxillaria superiora og 

danne en Bro foran dem, som hos forskjellige Dyr kan være tilspidset i sin øverste Rand 

eller afrundet; denne kan holde sig temmelig længe og tilsidst nedentil begrændse det 

trekantede Rum, som blev tilbage af Oienhulen. Under alle disse Forandringer holde 

1) K. Pokorny, ein Monstrum mit Aprosopie; Sitzungsberichte d. kais. Acad. d. Wiss. 1862, 46, I, 

Pag. 399, c, tab. 

*) En god Afbildning af en saadan Cyclopia med to Oine hos et Faar findes af J. Reid, an account of 

some monstrosities; J. Goodsir, annals of anatomy and physiology 1850, 1, Pag. 28. 1 Landbohoi- 

skolens Museum i Kjøbenhavn findes et lignende Misfoster af Faaret. Otto (sexcentorum. monstrorum 

descriptio anatomica 1841, Pag. 62, Nr. 101, Tab. 7, Fig. 3) har afbildet et næsten fuldbaaret mandligt 

Foster uden udvendigt Ore, men med en blind lille Heregang, uden Oine i Orbita, uden venstre 

Næsehule, medens hoire var lille og endte blindt, samt uden Horeben. 
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Benene i Lacunar cranii, Os frontale, Ossa parietalia, Pars squamosa ossis occipitalis 

og ossis temporalis sig godt; de lide kun under den almindelige Forskydning indad, 

som forhen er fremstillet, og komme tilsyne paa Kraniets nederste Flade, men ere for- 

holdsvis større, end man efter Kraniets Størrelse skulde antage. Ogsaa Pars basilaris 

ossis occipitalis, Condyli, Foramen magnum og Pars petrosa lide kun ringe Foran- 

dring, og man kan selv ved stærk Reduktion af de øvrige Ben finde, at de næsten 

have bevaret deres normale Storrelse og Form. Naar ogsaa disse sidste Levninger af 

Primordialbrusken forsvinde, opstaaer Acephalia completa. Man treffer undertiden i Museerne 

gamle Stykker i Form af langstrakte, ovale eller ægformige, forbenede Kapsler, og kun Con- 

dyli ossis occipitalis og en Del af Pars petrosa robe, at man har et Kranium for sig; de 

hidrøre netop fra saadanne stærkt udprægede Tilfælde af Cyclopia og Synotia i Forening. 

Den ældre Geoffroy St.-Hilaire opstillede dem endog som en egen Art og kaldte dem Hypognathe 

coffre eller H. capsula"). Man indseer forresten let, at de teratologiske Forandringer, som 

ovenfor ere skildrede, i Henseende til Udviklingen maae tænkes opstaaede i den omvendte 

Orden af den, hvori de ere anførte; thi Anlæget til de egformigt forbenede Kapsler er 

naturligvis skeet tidligere end Anleget til Misfostre med tydeligt udviklede Sandseorganer, 

og Udviklingen er standset paa et tidligere Trin hos de førstnævnte end hos de sidstnævnte. 

1) Geoffroy St-Hilaire, Mémoires du Muséum 1825, 13, Pag. 93, Tab. 1, Fig. 15—17. 
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Gjenstandene ere udførte i naturlig, Fig. 6, 7, 8 

i doppelt Storrelse efter et synotisk 8 Maaneder gam- 

melt mandligt Foster. 

Fig. 

Fig. 

Fig. 

a 

h. 

1. Fostrets Hoved seet fra Siden. 

2. Det Samme seet forfra. 

3. Den nederste Flade af Kraniet. 

Pars squamosa ossis occipitalis med Linea semi- 

cireularis superior. 

Condyli ossis occipitalis. 

Den halvmaaneformige Forbening bag Condyli 

med et Foramen nutritium. Udenfor denne findes 

Primordialbruskens Pars occipito-mastoidea med 

en flad stor Forbening for Canales semicirculares 

inferior og externus, som ere brudte ud gjennem 

Brusken. 

Pars basilaris ossis oceipitalis, delt ved en muligvis 

kun tilfældig Beskadigelse i to Dele. 

sees Corpus ossis sphenoidei med en Crista i 

Midten og nedentil med to smaa Fordybninger, 

der maaskee ere en Antydning af Sinus sphenoidei. 

Rostrum ender med en Knop, foran hvilken findes 

en rummelig Canalis Rathkii. Foran denne sees 

den flade Pars horizontalis ossium palatinorum med 

to smaa Aabninger for Choannæ posteriores. 

Udenfor Pars basilaris hvile de indad og fortil 

vendteAnnuli membrane tympani med Horebenene. 

Foran Annuli findes Tubereulum artieulare ossis 

maxillaris superioris. 

Os parietale. 

Pars squamosa ossis temporalis, som er trængt 

ned paa Kraniets nederste Flade. 

Pars perpendicularis ossis frontalis, indenfor hvilken 

Orbitz sees i Forkortning. 

Spina nasalis anterior ossis maxillaris superioris, 

som tager Septum narium carlilagineum mellem 

de to tynde Benfliser, hvoraf den bestaaer. 

k. 

l. 

Os zygomaticum, som ligeledes er trengt ned 

paa Kraniets nederste Flade, hvorved den udenfor 

værende Fossa temporalis er bleven lille og flad. 

Primordialbruskens Pars nasalis med de bonne- 

formige Næsebor. Bag dem sees den smalle 

Overkjæbe med sex Tandkimer for Ineisivi og 

Canini, ordnede noget bag hverandre 

To Tandkimer for Molares. Mellem de to Siders 

Tandkimer findes to Cristæ, som omfatte et baad- 

formigt Rum og stede til Pars horizontalis af 

Ossa palatina med de smaa Choanne posteriores. 

m og n. Alæ pterygoideæ i Form af to skraat indad 

vendende afrundede Kegler, som stette sig til 

Pars horizontalis af Ossa palatina. 

Foran dem er Mundhulen 

aabnet nedenfra; dens Loft dannes af fire parallelt 

Det rudimentaire Os maxillare inferius, sammen- 

sat af tre Stykker, som hvile paa den koniske 

Madpibe og ligesom trykke den flad. 

| Fig. 4. Den nederste Flade af Hovedet. 

a. Mundaabningen. 

Foran den b. Choanne posteriores. 

| 

lobende Vulste. 

Cc. 

d. 

e. Os hyoideum. 

Fig. 5. Den øverste Flade af Basis cranii; Os occipi- 

a. 

b. 

Cc. 

tale er fjernet. 

Foramen magnum. 

Condyli ossis oceipitalis og den halvmaaneformige 

Forbening udenfor dem. 

Pars basilaris ossis occipitalis, som paa sin bageste 

Flade har en Jancetformig Forbening, paa alle 

Sider omgiven af Brusk og endende opad i den 

høie Lamina perpendicularis selle turcice. Paa 

Siden af denne sees Canalis caroticus, udenfor 

den Foramen ovale. 
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de] 

Det skraat opad og indad vendende Foramen 

acusticum internum; udenfor dette Canalis semi- 

eireularis superior med den meget dybe Fossa 

subarcuata. 

Den udadvendende Ende af Pars petrosa. 

Pars squamosa ossis temporalis. 

Den udvendige bruskede Spids af Ale parve. Ale 

parve danne ved deres Udspring to ovale udhulede 

Plader forenede ved et smalt Planum, som med 

en Spids strekker sig ind i Primordialbruskens 

Pars eribrosa. Nedenfor og bag Ale findes den 

sterke, afrundede, nederste Radix foraminis optici 

med nogen Mangel paa Symmetri i de to Sider, 

idet den venstre Sides Rod er gjennemboret. 

Pars perpendicularis ossis frontalis. 

Primordialbruskens lange, brede og fortil tilspid- 

sede Pars cribrosa. 

. 6. Venstre Sides Ossicula auditus (doppelt Stor- 

relse). 

Malleus og Incus, Udsiden. 

a. Capitulum mallei ankyloseret med Incus. 

b. Crus descendens ineudis med en lille Forbe- 

ning, muligvis Rudiment af Stapes. 

B. 

Fig. 

| Fig. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6 Række, naturvidensk. og mathem. Afd. I, 10. 
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Malleus og Ineus, Indsiden. 

a. Det udhulede Capitulum mallei fyldt med Brusk. 

b. Crus descendens ineudis. 

7. Hoire Sides Ossicula auditus (doppelt Størrelse). 

Malleus og Incus, Udsiden. 

a. Capitulum mallei, tydeligt begrændset men 

ankyloseret med Incus. 

db. Trapezoidal tyk Forbening paa Capitulum mallei. 

e. Crus descendens incudis med en bred Spids 

og en Fure. 

Malleus og Ineus, Indsiden. 

b. Den trapezoidale Forbening paa Capitulum 

mallei, hvilken sidste ikke er synlig. 

c. Crus descendens incudis; Crura ineudis ere 

klemte mod hinanden. 

8. Os maxillarc inferius (doppelt Størrelse). 

a,b,c. De tre asymmetriske Benstykker, hvoraf 

Underkjæben er sammensat. 

68 
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Ex tia Ge 

la synotie ne se montre que rarement chez l'homme; cependant j'ai pu recueillir une liste 

de 34 cas (outre quelques cas douteux), que j'ai ou observés moi-même ou trouvés décrits 

chez d’autres auteurs. De même que la cyclopie, elle est plus fréquente chez les filles que 

chez les garcons, mais la difference est loin d’être aussi grande; sur 25 cas de synotie 

simple et de synotie compliquée de cyclopie avec indication du sexe, il y a 9 garcons et 

16 filles. La moitié environ des foetus est venue å terme, les autres sont agés de 7 a 8 

mois, et seulement quelques-uns de 5 à 6 mois. Parmi les animaux, elle apparaît bien 

plus rarement que la cyclopie, mais est de beaucoup plus fréquente chez le mouton tandis 

que la cyclopie l’est surtout chez le cochon. Nous donnons ci-dessous un tableau de la 

fréquence de cette monstruosité en indiquant en regard celle de la cyclopie. 

Cyclopie. Synotie. Synotie avec Cyclopie. 

LDhommes crepe ence ke 103 4) 16 !) 18 >) 

BœutiissMuicuns er Mel Eee 29 6 » 

M OU ton 48?) 104 ?) 44 

GRENIER EE <a tears net nc atts 9 » » 

N NAT eu il; » » 

Goch One 127 3) 12 292) 

Ghevale re Rae Tee 10 » » 

Chien este eden 21 4 27 

Hab N |) 1 12 

I OVA DT ER EM ETS LEONE » 6°) 1 

api, ur ee BE BER 3 » 1 

La synotie se présente ou sans complication comme synotie simple, ou accom- 

pagnée de cyclopie. 

') Un fœtus double, 2) Deux fœtus doubles. 3) Trois fœtus doubles 4) Cing fetus doubles. 
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Synotie simple. 
(Fig. 1—8.) 

Dans le mémoire danois, j'ai donné une description anatomique d'un fœtus du sexe 

masculin agé de 8 mois, conservé depuis plusieurs années dans l'esprit de vin dans le 

musée d'anatomie pathologique de l'Université de Copenhague, et je présenterai à ce sujet 

quelques remarques sur la synotie en général. 

Tandis que, dans la cyclopie, la partie préchordale du cartilage primordial est 

attaquée en tout ou en partie, il n'y a de défectueux, dans la synotie, que les osselets 

de louie et la partie antérieure du corps du sphenoide. Les autres os défectueux se 

forment entre des membranes; mais en tenant compte du rôle que joue le cartilage pri- 

mordial par rapport à l'époque de son apparition (non de son ossification), qui précède la 

formation des os entre des membranes, nous sommes conduit à chercher la véritable 

source de la synotie dans le cartilage primordial des parties ci-dessus mentionnées. 

Il n'est pas douteux que la difformité des osselets de l’ouie (Fig. 6 et 7) ne se 

manifeste dès l’origine lors de leur apparition dans le premier arc branchial. D'après mes 

recherches antérieures sur le cartilage primordial, les trois osselets de l’ouie se forment 

comme une masse cohérente, et de même que, chez l’homme, il n'y a, à l’origine, aucune 

séparation entre l’etrier et la paroi interne de la caisse du tympan, de méme on n’en 

trouve pas non plus entre l’enclume et le marteau et le cartilage de Meckel. L'étrier 

ne semble jouer aucun rôle dans la synotie. En considérant l’enclume telle qu'elle est 

representee Fig. 6 et 7, et en la comparant avec les dessins de mon mémoire sur le car- 

tilage primordial, Pl.1, Fig 6 et 7 et en partie aussi Fig. 8, on constate une ressemblance 

frappante dans la forme. Au lieu que la branche inférieure devrait se diriger à peu près 

verticalement vers le bas et la branche supérieure à peu près horizontalement en arrière, 

les deux branches sont comme serrées l’une contre l’autre et descendent presque paral- 

lelement. Bien que la forme qu'on observe dans la synotie résulte peut-être d'un manque 

de place, ce qu’indique aussi la position oblique de l'os entier, on ne peut, d'un autre côté, 

se défendre contre l'idée que l’enclume a subi un arrêt de développement. Mais cet arrêt 

ne peut avoir produit la synotie, et il faut donc en chercher la cause dans le marteau. 

Celui-ci est extrêmement défectueux et, dans le cas que nous considérons, n’est représenté 

que par la tete, qui est soudée avec l’enclume; mais il nous manque la preuve principale 

que la synotie provient précisément de cette défectuosité, car nous ne savons pas comment 

le cartilage de Meckel s’est comporté. En effet, le marteau n'existe pas en réalité chez les 

fœtus au-dessous de deux mois, et n'est représenté que par une éminence hémisphérique 

qui termine en arrière le cartilage de Meckel, s'appuie contre l’enclume et devient finale- 

ment la tête du marteau. Le cartilage de Meckel commence déjà à disparaître chez les 

fœtus humains de 31/2 mois; le crochet dont j'ai constaté l'existence et par lequel il se 

termine en avant est disparu chez les fœtus de 4 mois. Pour pouvoir se rendre compte 

du rôle que joue ce cartilage, il faudrait qu'on eût à sa disposition des recherches faites 

sur des fœtus synotiques très jeunes, mais il n’en a jamais été examiné qui fussent âgés 

de moins de 31/2 mois. 

68" 
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De quelque manière qu'on veuille concevoir le rapport existant entre l’os maxillaire 

inférieur et le cartilage de Meckel, qu'on le considère comme un «Deckknochen» de ce 

cartilage, ou, comme j'ai représenté ce rapport, qu'on regarde seulement le cartilage de 

Meckel comme le moule de l’os maxillaire inférieur, il est cependant certain que cet os se 

forme aussi dans le premier are branchial, et il est par conséquent vraisemblable qu'une 

seule et méme cause a présidé aux deux formations. 

L’autre partie du cartilage primordial du crane qui présentait un développement 

incomplet était le cartilage de l’os sphénoide. Le corps en était déprimé dans sa partie 

antérieure, et le bec n’etait représenté que par un petit bouton arrondi. Cette defectuosite 

avait réagi, dans la partie voisine du labyrinthe, sur l'os ethmoide et les os aboulissant 

au sphénoïde, à savoir les palatins et le vomer, qui étaient si fortement déprimés que les 

fosses nasales n'avaient qu'un diamètre de 1"%, J'y ai aussi trouvé un canal de Rathke 

ouvert comme chez les fœtus cyclopiens. Le reste du cartilage primordial du crane était 

en général normal; j'ai seulement constaté une ossification excessive de l’apophyse ptéry- 

goïdienne. 

Nous allons maintenant examiner l'influence qu'ont sur la synotie les os qui ne se 

forment pas dans le cartilage primordial, mais entre des membranes, et nous occuperons 

d’abord de los maxillaire inférieur (Fig. 4,a; Fig. 8, grandeur double). Cet os, dans le cas 

décrit par moi, était difforme et asymétrique et tellement rudimentaire qu'on peut bien le 

considérer comme manquant complètement, ce qui est peut-être aussi le cas le plus ordi- 

naire. Son action sur la synotie doit donc, en quelque sorte, être dune nature négative. 

Il est à supposer que, pendant sa croissance et son développement, cet os contribue à 

maintenir en place les os de la face inférieure du crane, de manière qu'ils ne prennent 

pas, vers la ligne médiane du corps, celte direction convergente qui est caractéristique 

de la synotie. Ne rencontrant plus la résistance d'un os maxillaire inférieur, la partie 

écailleuse du temporal était rejetée vers le bas, et le cercle du tympan était en même 

temps tourné de façon que sa parlie supérieure, où le cercle n’est pas complet, et qui 

autrement est tournée en haut (en dehors), l'était maintenant en dedans et en avant. Il en 

résultait que l’enclume, dont la place est d’ailleurs derrière le marteau, se trouvait en 

apparence devant ce dernier, et était placé avec sa branche inférieure contre et sous le 

bord, en apparence antérieur, mais en réalité postérieur du cercle du tympan. L’arcade 

zygomatique avait un bord intérieur et extérieur, et los zygomatique complètement 

retourné se montrait sur la face inférieure du crane. La pression de cet os avait à 

son tour réagi sur l'os maxillaire supérieur, dont la face dentaire s'était rétrécie; les inci- 

sives et les canines n'y avaient pu trouver place qu'en se rangeant un peu derrière les unes 

les autres, d'où un allongement et un déplacement en avant de la face dentaire de l'os et 

un rétrécissement du palais. Enfin, les os palatins avaient un largeur et une hauteur 

moindres, et les petites fosses nasales reposaient sur un plan plus oblique que de cou- 

tume. La cause principale du déplacement et de la rotation des os ci-dessus mentionnés 

doit done être cherchée dans le manque de l’os maxillaire inférieur. 

La force qui a retourné les os sur la face inférieure du crane était si grande 

qu'elle a aussi agi sur les os de la voûte du crane. Les pariétaux et le frontal étaient 

très grands et bombés; les apophyses nasales de l'os maxillaire supérieur et les os 
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nasaux avaient augmenté de largeur. Par suite, il y avait entre les yeux un intervalle plus 

grand que d’habitude, et les yeux étaient un peu saillants. Chez les animaux, cet intervalle 

peut devenir si grand que les yeux se trouvent placés sur les côtés de la tete. 

Il n’est pas rare que la synotie prenne un plus grand développement chez les 

animaux. La fente transversale des ouvertures auriculaires réunies sur le cou peut devenir 

si large qu'elle a été confondue avec une ouverture buccale; elle est souvent enfoncée 

dans un profond sillon transversal. Les os palatins peuvent être complètement rejetés 

hors de leur place et les fosses nasales, être seulement formées de la muqueuse; elles 

disparaissent aussi et la cavité nasale est entièrement isolée de la bouche. Les dimensions 

des grandes ailes peuvent être notablement réduites, et les ailes ptérygoïdiennes déprimées, 

complètement disparaitre. Enfin, les dents peuvent être si fortement rejetées vers la ligne 

médiane du corps et renversées en dedans, qu’elles se heurtent des deux côtés avec leurs 

surfaces triturantes. Cela n'arrive guère chez l'homme, mais la cause de ce phénomène, 

qui a pour résultat final la complète disparition des dents, n’est pas tout à fait claire. 

L’os intermaxillaire est distinct chez les animaux, mais je ne l'ai pas observé chez l'homme. 

Synotie avec cyclopie. 

Les cas de synotie compliquée de cyclopie, ordinairement sans trompe, sont a peu 

près aussi fréquents chez l'homme que ceux de synotie simple. La cyclopie et la synotie 

ont chacune leur domaine distinct, qui, chez l'homme, peut être très nettement limité. 

Dans la partie antérieure du crâne, on rencontre par suite, comme signes de cyclopie, une 

simplification dans la composition de différentes parties du cerveau, des circonvolutions 

cérébrales effacées, l'absence des nerfs olfactifs et des corps striés; il peut y avoir un ou 

deux yeux avec un nerf optique ou un chiasme unique, ces deux parties avec des degrés in- 

termédiaires; on ne trouve que des traces de l'os ethmoide lorsqu'il y a deux yeux, chacun 

dans son orbite; les petites ailes et les racines du trou optique sont réduites et les fosses 

nasales, en apparence fermées par une plaque osseuse de l'os palatin; les os nasaux et 

intermaxillaires manquent, mais l'os maxillaire supérieur présente cette particularité, que 

sa face supérieure offre des signes de cyclopie, le fond de l'orbite formant un plan unique, 

tandis que sa face inférieure montre des signes de synotie par suite de son étroitesse et 

de la disposition des dents. Comme signes de synotie, on rencontre le manque de mächoire 

inférieure et des anomalies dans le cercle du tympan et les osselets de louie; l'os tem- 

poral est renversé sur la face inférieure du crane, et la distance entre les deux côtés est 

diminuée; le tubercule articulaire et la cavité glénoïde manquent; les grandes ailes et 

lapophyse ptérygoïdienne sont réduites. Que la cavité buccale et le pharynx se terminent 

en cul-de-sac, c'est la une anomalie qui, avec certaines modifications, est commune à la 

cyclopie et à la synotie, comme aussi le canal ouvert de Rathke. 

Il est très rare, en ce qui concerne l'homme, que la synotie atteigne un plus haut 

degré que celui qui vient d'être décrit; cependant on a des cas où tous les os de la face 

ont disparu, en même temps que l'œil, le nez et la cavité buccale, et où le crane n'est 

formé que des pariétaux, des temporaux avec la partie pierreuse et l'occipital, tandis 
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que les oreilles externes sont présentes et disposées horizontalement. Chez les animaux, 

surtout le mouton et le cochon, la synotie prend assez souvent un très grand développe- 

ment. On rencontre quelquefois dans les musées de vieilles piéces en forme de capsules 

ossifiées ovales et allongées ou oviformes, et ce sont seulement les condyles de l'occi- 

pital et une portion de la partie pierreuse qui indiquent qu'on a devant soi un crane; elles 

proviennent précisément de pareils cas fortement caractérisés de synotie compliquée de 

cyclopie. C’est ce que Geoffroy St Hilaire appelait Hypognathe coffre ou H. capsula; mais 

ces cas ne forment pas un genre particulier. 
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Explication de la Planche. 

Les objets sont représentés en grandeur naturelle 

et les Fig. 6, 7, 8 avee un grossissement de 2 fois, 

d'après un fœtus synotique du sexe masculin âgé de 

8 mois. 

Fig. 1. Tête du fœtus, vue de côté. 

Fig. 2. La même, vue de face. 

Fig. 3. Face inférieure du crane. 

a. Écaille occipitale, avec la ligne demi-circulaire 

supérieure. 

b. Condyle de l'occipital. 

c. Ossification semi-lunaire derrière Je condyle, avec 

un conduit nourricier. En dehors de ce dernier, 

on voit la partie occipito-mastoidienne du cartilage 

primordial, avec une grande ossification plane des 

canaux demi-circulaires inférieur et externe, qui 

ont percé le cartilage. 

d. Partie basilaire de l'occipital, divisée en deux 

parties par une lésion peut-étre seulement acci- 

dentelle. Devant elle, on voit le corps du sphé- 

noide avec une crête au milieu et, vers le bas, 

avec deux petites dépressions qui sont peut-être 

une indication des sinus sphénoïdaux. Le bec se 

termine en un bouton devant lequel se trouve un 

spacieux canal de Rathke, et, devant ce dernier, 

on aperçoit la partie horizontale plane des os 

palatins avec deux petits orifices pour les fosses 

nasales. En dehors de la partie basilaire, sont 

placés les cercles du tympan avec les osselets de 

l'ouie. Devant les cercles du tympan, se trouve 

le tubercule articulaire du maxillaire supérieur. 

e. Pariétal. 

f. Partie écailleuse du temporal, qui est rejetée en 

bas sur la face inférieure du crane. 

g. Partie perpendiculaire du frontal, en dedans de 

laquelle on voit les orbites en raccourci. 

h. Epine nasale antérieure du maxillaire supérieur; 

entre les deux minces esquilles dont elle se com- 

pose, est logé le cartilage de la cloison des fosses 

nasales. 

Fig. 4. 

Fig. 5. 

i. Os zygomatique, qui est également rejeté sur la 

face inferieure du crane, d’oü cette conséquence 

que la fosse temporale située en dehors est de- 

venue petite et plane. 

k. Partie nasale du cartilage primordial, avec les 

narines en forme de fèves. Derrière celles-ci, 

on voit l'étroite mâchoire supérieure avec six 

germes dentaires d'incisives et de canines, rangés 

un peu en arrière les uns des autres. 

l. Deux germes de molaires. Entre les germes den- 

taires des deux côtés, il y a deux crêtes, qui en- 

tourent un espace en formede nacelle,et aboutissent 

à la partie horizontale des os palatins avec les 

petites orifices des fosses nasales postérieures. 

m el n. Ailes ptérygoidiennes, sous forme de deux 

cônes arrondis tournés obliquement en dedans, 

qui aboutissent à la partie horizontale des os 

palatins. 

Face inférieure de la tête. 

a. Ouverture de la bouche. 

b. Fosses nasales postérieures, devant lesquelles est 

ouverte la cavité buccale, dont la voûte est formée 

de quatre bourrelets parallèles. 

c. Le maxillaire inférieur rudimentaire, composé de 

trois piéces qui reposent sur 

d. l'œsophage conique et l'aplatissent presque. 

e. Os hyoide. 

Face supérieure de la base du crâne; l'occi- 

pital est enleve. 

a. Trou occipital. 

b. Condyles de l'os occipital et ossification semi- 

lunaire située en dehors. 

c. Partie basilaire de l'occipital qui, sur sa face 

posterieure, présente une ossification en forme de 

lancette entourée de tous les cötes de cartilage, 

et se terminant en haut dans la lame quadrilatére 

de Ja selle turcique. A côté de celle-ci, on voit 

le canal carotidien et, en dehors, le trou ovale. 
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d. Conduit auditif interne tourne obliquement en | petite ossificatlon, peut-étre un rudiment de 

haut et en dedans; en dehors se trouve le canal l'étrier. 

demi-cireulaire supérieur avec la Fossa sub- B. Marteau et enclume, côté interne. 

arcuata, qui est très profonde. a. Tête du marteau creusée et remplie de car- 

e. Extrémité tournée en dehors de la partie pierreuse. tilage. 

f. Partie écailleuse du temporal. b. Branche inférieure de l’enclume. 

gsEolnte FAN Cartilkeinense deep Fig.7. Osselets de l'ouie du côté droit (grossissement 
Celles-ci forment ä leur origine deux plaques de 2 fois), 

ovales excavées et réunies par un étroit planum, 
A. Marteau et enclume, côté externe, 

a. Tête du marteau, nettement délimitée, mais 

| ankylosée avec l'enclume. 

b. Épaisse ossification trapézoidale sur la tête 

du marteau. 

c. Branche inférieure de l'enclume, avec une 

large pointe et un sillon. 

. Marteau et enclume, côté interne. 

b. Ossification trapézoïdale sur la tele du mar- 

teau; cette dernière n'est pas visible. 

c. Branche inférieure de Venelume; les deux 

branches sont serrées l'une contre l'autre. 

qui pénétre avec une pointe dans la partie criblee | 

du cartilage primordial. Au-dessous et derriére 

les ailes, se trouve la forte racine inférieure ar- 

rondie du trou optique, laquelle est un peu asy- 

metrique des deux cötes, la racine du cole gauche 

étant perforée. 

h. Partie perpendiculaire du frontal. B 

i. Partie criblée du cartilage primordial, laquelle est 

longue, large, et, en avant, se termine en pointe. 

Fig. 6. Osselets de louie du côté gauche (grossisse- | 

ment de 2 fois). 

A. Marteau et enclume, côté externe. Fig. 8 Maxillaire inférieur (grossissement de 2 fois). 

a. Tête du marteau ankylosée avec l'enclume. | a, b, ce. Les trois morceaux asymetriques dont le maxil- 

b. Branche inférieure de l'enclume avec une | laire inférieur se compose. 
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Indledning. 

Det er en i det daglige Liv hyppig gjort Erfaring, at Synsvinklen har en betydelig Indflydelse 

ved Opfattelsen af Lysforskjelle. Anbringer man en sort Plet paa et Ark hvidt Papir, saa 

vil man ved en given Belysning finde en bestemt Grænse for den Afstand, i hvilken man 

endnu er i Stand til at opdage Pletten; fjerner man sig endnu mere, forsvinder den fuld- 

stendig. Men forøges nu Belysningen paa Papiret, træder Pletten atter frem, saa at man 

paany kan fjerne sig noget, inden den forsvinder, og saaledes kan man fortsette i lengere 

Tid. Hver Gang Afstanden er bleven for stor, altsaa Synsvinklen for lille, vil en Forøgelse 

af Belysningen atter gjore Pletten synlig. Heraf uddrog Forster den Setning: «Gesichts- 

winkel und Helligkeit ergänzen sich gegenseitig» +). Noget aldeles tilsvarende gjælder for 

Farveopfattelsen; ved en given Lysstyrke vil man ikke være i Stand til at opfatte en Gjen- 

stands Farve udover en vis Afstand. Plateau er, saa vidt vides, den forste, der har 

anstillet bestemte Maalinger af den Synsvinkel, under hvilken farvede Gjenstande forsvinde. 

Han befæstede smaa Kvadrater med 1% Side af forskjellig farvede Papirer paa en sort Tavle 

og fjærnede sig fra dem, indtil Kvadraterne viste sig som «smaa næppe synlige Skyer». 

Et Par Skridt længere tilbage forsvandt de fuldstændig, og dette Sted lagde han til Grund 

for Beregningen af Synsvinklen. Denne viste sig nu at være desto mindre, jo stærkere 

Belysningen var. I én Forsøgsrække vare nemlig de farvede Kvadrater beskinnede af Solen, 

i en anden stode de i Skygge, og Plateau fandt”): 

I Skyggen forsvandt: 

hvidt ved 18”, gult ved 19”, rødt ved 31”, blaat ved 42‘ Synsvinkel, 

derimod i Sollys: 

hvidt ved 12”, gult ved 13”, rødt ved 23”, blaat ved 26” Synsvinkel. 

1) Ueber Hemeralopie. Breslau 1857. 

*) Pogg. Ann. Bd. 20, 1830, pag. 328. 



Med fuld Foje indvender Aubert') mod disse Forsog, at Plateau slet ikke har 

bestemt den Synsvinkel, ved hvilken Farvefornemmelsen ophører, men derimod den Vinkel, 

ved hvilken et farvet Objekt overhovedet ophører at være synligt. Da en lys Gjenstand 

altid ses lettere mod en mørk end mod en lys Baggrund, saa maa de farvede Kyadraters 

Lysning (Helligkeit, Intensität) ved Plateaus Bestemmelser spille en vesenligere Rolle end 

deres Farvetone, og vi se da ogsaa af de anførte Tal, at Kvadraterne forsvinde i Afstande, 

der ere desto større, jo større Lysningen er. Hvis Plateau havde anbragt sine Kvadrater 

paa hvid i Stedet for paa sort Grund, saa vilde, som man let kan overbevise sig om ved 

et Forsøg, Rækkefølgen netop vere bleven den omvendte. Det hvide vilde strax vere for- 

svunden, medens det blaa som det mørkeste vilde have været synligt i den største Afstand. 

Vi lære altsaa af disse Forsøg egenlig ikke noget om vor Evne til at opfatte de forskjellige 

Farvetoner paa Afstand. 

For virkelig at bestemme den Synsvinkel, ved hvilken en Gjenstands Farve endnu 

lader sig opfatte, anstillede Aubert flere Forsøgsrækker. Han brugte ligesom Plateau 

farvede Kvadrater, som han anbragte dels paa sort dels paa hvid Grund. Kvadraterne havde 

i en Forsøgsrække 10™",-i en anden kun 2™ Side, og i,det ene Tilfælde betragtede han dem 

uden at holde Dagslyset borte fra Øjnene, i det andet havde han en sort Maske for Ansigtet. 

De forskjellige Methoder gave overensstemmende Resultater, men det viste sig dog her, 

som det var at vente, at Baggrundens Beskaffenhed havde megen Indflydelse paa de fundne 

Synsvinkler; der viste sig stor Uoverensstemmelse mellem de for samme Farve bestemte 

Værdier, eftersom Baggrunden havde været sort eller hvid. Dog gik det ikke saaledes, at 

de lyse Farver opfattedes bedst paa mørk, de mørke bedst paa lys Grund. Aubert brugte 

den Fremgangsmaade, at han fra et fjærnt Punkt, hvor Kvadraterne slet ikke var synlige, 

langsomt nærmede sig til dem, og efterhaanden noterede de Afstande, i hvilke de forskjellige 

Kvadrater netop saas farvede. Han iagttog herved, at Kontrasten mellem Pigmentet og 

Baggrunden gjorde sig gjældende paa to Maader. Var Kontrasten ringe, saa varede det 

længe, inden Farven blev synlig, idet selve Kvadratet da ikke lod sig skjelne fra Baggrunden. 

Dette var f. Eks. Tilfældet med blaat paa sort og gult paa hvid Grund; i begge disse Tilfælde 

krævedes der en stor Synsvinkel for at opfatte Farven. Hvis Kontrasten derimod var stor, 

viste Pigmentet sig efter Omstændighederne næsten som sort eller hvidt, saa at der ogsaa 

af denne Aarsag krævedes en stor Synsvinkel for at opfatte Farven. Det var Tilfældet med 

blaat og brunt paa hvid Grund”). Aubert siger derfor selv, at hans Bestemmelser kun 

kunde blive en Slags Brutto-Vurderinger af Evnen til at opfatte Farverne; til em Netto- 

Bestemmelse vilde der kræves, at. Kontrasten mellem Pigmentet og Baggrunden blev udjævnet 

eller ophævet. Man maatte dertil anvende Pigmenter, der alle havde samme Lysning, og 

') Physiologie der Netzhaut, Breslau 1865, pag. 109. 

*) Phys. der Netzhaut, pag. 112. 
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disse maalte ses mod en Baggrund af samme Lysning som deres egen. Men naar man 

fremstillede saadanne Pigmenter, vilde Forholdet mellem deres Farvefylde (Mætningsgrad, 

Sättigung, Reinheit) ganske forrykkes. Thi for exempelvis at skaffe sig et gult Pigment af 

samme Lysning som et givet rødt, maatte man, da de gule Straaler gjøre et stærkere Lys- 

indtryk end de røde, sætte et sort Pigment til det gule, men derved bliver dette aabenbart 

meget mindre farvefyldigt, mindre «spektralt», end hint, og man vilde i saa Fald være lige 

nær, da der af denne Aarsag vilde blive en Fejl ved Bestemmelserne, som ikke lod sig tage 

i Beregning. Til en exakt, af alle fremmede Forhold uafhængig Bestemmelse af den Syns- 

vinkel, ved hvilken Farverne netop lade sig opfatte, vilde derfor kræves, at man havde 

Pigmenter af samme Farvefylde og Lysning. «Men saadanne findes ikke,» siger Aubert, 

«og derfor er den exakte Bestemmelse umulig.» Hvorvidt nu denne Paastand er ganske 

korrekt, skulle vi strax undersøge. 

Af de omtalte Forsøg uddrager Aubert, idet han ved Hjælp af sine forskjellige 

Forsøgsrækker søger at vurdere og derigjennem saa vidt muligt at eliminere Baggrundens 

Indflydelse, det Resultat, at orange er den af alle Farver, der lader sig opfatte under den 

mindste Synsvinkel. Derefter følge de andre i følgende Orden: gult, rødt, grønt, cyanblaat 

og blaat. Herved maa dog mærkes, at de farvede Objekter vel blive synlige som farvede i 

den nævnte Orden, men ingenlunde i deres rette Farvetone; en Opdagelse, som Aubert 

har Æren af først at have gjort. Orange viste sig saaledes paa sort Grund rødt ved 39” 

Synsvinkel, og først ved 59‘ Synsvinkel traadte det frem som orange. Grønt viste sig ved 

1/8” paa sort Grund blaaligt, saa at det ikke kunde skjelnes fra lyst blaat, og først ved 

1/49” saas det tydeligt grønt. Lyst blaat forandrede ikke Farvetone; paa hvid Grund viste 

det sig først sort og blev ved voxende Synsvinkel lysere og lysere. For rødt findes ingen 

Angivelser hos Aubert, og jeg har ikke kunnet iagltage nogen Farveforandring ved denne 

Farvetone, idet den paa hvid Grund kun viser sig noget mørkere, rødbrun, ved en lille 

Synsvinkel, og derefter bliver den ligesom blaat stadig lysere og lysere. Derimod har jeg 

for ultramarinblaat iagttaget en meget karakteristisk Forandring. Paa hvid Grund ses det 

først sort, spiller derpaa stærkt over i violet og fremtræder endelig i sin rette Tone. Ganske 

mærkelige ere ogsaa de Forandringer, som Aubert angiver for rosa, d.e. lyst purpur, paa 

hvid Grund. Ved 39” er det graat, ved 59” gult, 1/8 guldgult, 1723” lyst rødliggult, 

2' 8" rødlig gult og endelig ved 347" tydelig rosa. 

Alle disse Bestemmelser, saavel hvad Ordenen for de forskjellige Farvetoners Syn- 

lighed som ogsaa hvad Farvetonernes Forandringer angaa, lide naturligvis, som Aubert 

selv indrømmer, af den Mangel, at vi ikke ere i Stand til at afgjøre, hvilken Indflydelse 

der maa tilskrives den formindskede Synsvinkel, og hvad der hidrører fra Kontrasten mod 

Grunden. For fuldstændig at kunne eliminere denne sidste, har Ole Bull i den seneste 

Tid optaget Auberts Tanke og forsøgt at fremstille Pigmenter af forskjellig Farvetone 
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men med samme Lysning og Farvefylde. I og for sig synes dette ikke at kunne vere 

forbundet med nogen serlig Vanskelighed. Vi kunne, for at holde os til vort tidligere 

Exempel, sætte saa meget af et sort Pigment til et gult, at Blandingen viser sig lige saa 

mørk som et forelagt rødt Farvestof. Af hvidt og sort kunne vi derefter fremstille et graat, 

der har samme Lysning som det rede og det blandede gule. Føje vi nu noget af dette 

eraa til det rade, saa vil Lysningen ikke kunne forandres, fordi de to i Forvejen ere lige 

lyse, men derimod formindskes Farvefylden, og det synes altsaa, at man maa kunne afpasse 

Blandingsforholdene saaledes, at rødt + graat faar samme Farvefylde som gult + sort. Naar 

dette er opnaaet, saa har man jo virkelig et gult og et rodt Pigment, der baade have 

samme Farvefylde og samme Lysning. Sporgsmaalet bliver nu blot, hvorledes man skal 

overbevise sig om at have naaet samme Farvefylde. Deri ligger egenlig den største Van- 

skelighed, thi da man ikke har nogen objektiv Maalestok for Farvefylden, bliver Bestemmelsen 

en ren Skjonssag. Det gaar hermed ligesom med Afgjorelsen af, om to Farver ere lige 

lyse. Saalenge de have samme Farvetone, er det overmaade let, men ere Farvetonerne 

forskjellige, saa kan man variere deres Lysninger endog indenfor temmelig vide Grenser, 

uden at det er muligt at fælde en bestemt Dom om, hvilken af dem der er den lyseste. 

Vi skulle senere se meget tydelige Beviser herpaa. Men en Vurdering er dog altid mulig, 

og selv mellem forskjellige Individers Bestemmelser vil der kun undtagelsesvis vise sig store 

Afvigelser. For Farvefyldernes Vedkommende stiller Forholdet sig imidlertid endnu ugun- 

stigere, saasnart man har med forskjellige Farvetoner at gjøre. Men da vi nu engang ikke 

have nogen anden Maalestok for Farvefylden end selve Fornemmelsen, saa maa man altsaa 

sige, at to Farvetoner have samme Farvefylde, saasnart et øvet Øje ikke er i Stand til at 

opdage nogen væsenlig Afvigelse. Theoretisk set er Sagen altsaa temmelig simpel; at den 

praktiske Fremstilling af Pigmenter med samme Farvefylde og Lysning er forbunden med 

store Vanskeligheder, ligger nermest i Farvestoffernes ejendommelige Natur. Bulls Rede- 

gjorelse!) for det omhyggelige Arbejde, hvis Resultat er forelagt i hans chromatoptometriske 

Tavle?), viser dog tydelig, at der ikke er sparet nogen Anstrengelse for at overvinde de 

Hindringer, der "overalt taarnede sig op om ham. Tavlen indeholder paa sort Grund 8 

parvis komplementære Farvetoner af samme Lysning og Farvefylde, og hver af disse er 

varieret gjennem 9 Grader af Farvefylde, og den frembyder saaledes utvivlsomt et fortrinligt 

Materiale til Undersogelser over Farvernes fysiologiske Forhold. 

Med denne Tavle har Bull taget fat der, hvor Aubert maatte standse, fordi han 

ikke indsaa Muligheden af praktisk al komme videre. I en af sine Forsogsrækker betragtede 

Bull 10% af de omtalte Pigmenter paa sort Grund dels alene, dels sammenstillet med et 

1) Studien über Licht u. Farbensinne. Graefes Archiv Bd. 27. I. 1881, pag. 54—154 

?) Christiania 1882, 
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graat Kvadrat af samme Størrelse og Lysning og endelig sammenstillet med alle de øvrige 

Farver, og han bestemte de Afstande, i hvilke Farvefornemmelsen under disse forskjellige 

Forhold hørte op. Middeltallene af Forsøgene ere: 

redt 28,5%, blaat 25%, gult 13,6%, gront 12,6%, 

hvilke give folgende Synsvinkler: 

rodt 1/13", blaat 1/23”, gult 2/32", gront 2' 54. 

Sammenholdes dette Resultat med Auberts, saa ses de to at vere saa totalt 

forskjellige, at der ikke kan vere Tvivl om, at det langtfra er lykkedes Aubert at eliminere 

Kontrastens Indflydelse. At vi her kun skulde have med individuelle Forskjelle at gjøre, 

kan der ikke vere Tale om. Jeg har provet flere Individer efter Auberts Fremgangsmaade 

og fundet, at de absolute Afstande, i hvilke Farveopfattelsen begynder, ere meget forskjellige 

for de forskjellige Personer, hvilket var at vente, men Ordenen, i hvilken Farverne blive 

synlige, er næsten ens for alle. Individuelle Afvigelser synes derefter ikke i nogen væsenlig 

Grad at gjøre sig gjældende paa dette Omraade. Vi kunne derfor betragte den af Bull 

for Farvernes Synlighed angivne Rækkefølge som en for alle normale Øjne gjældende. Denne 

Opfattelse støttes ved nogle ad ganske anden Vej udførte Forsøg. Thi den Omstendighed, 

at Farverne blive synlige eller ophøre at være synlige under saa meget forskjellige Syns- 

vinkler, kan kun forklares ved at antage store Differenser i Nethindens Modtagelighed for 

Paavirkning af de forskjellige Farvestraaler. Og vi maa da antage, at Modtageligheden er 

størst for rødt, mindre for blaat og gult, mindst for grønt. Men denne Rækkefølge 

stemmer i et og alt overens med den, som Kunkel har fundet ved Bestemmelsen af den 

Tid, der medgaar, for at Nethindens Paavirkning af de forskjellige Farvestraaler skal naa 

sit Maximum. 

Bull finder i Overensstemmelse med Aubert, at nogle Pigmenter først opfattes 

i en falsk Farvetone. Grønt er først blaat; rosa, selv om det hælder stærkt til violet, 

opfattes i Begyndelsen som gult. «Diese höchst rathselhafte Verwandlung der Farbentöne», 

som Bull kalder Fænomenet”), skulle vi imidlertid i det folgende søge at forklare lige saa 

vel som de andre herhen hørende Forhold. 

Ved de hidtil omtalte Forsog have vi ikke taget Hensyn til Belysningens Styrke; 

den er forudsat konstant under hver enkelt Række af lagttagelser. Dette er af stor Vigtighed, 

idet Aubert nemlig har konstateret, at ogsaa for Farveopfattelsen staar Synsvinklen og 

Belysningens Styrke i omvendt Forhold til hinanden. En virkelig Proportionalitet finder 

dog ikke Sted, hvilket folgende Forsøg?) viser. — I et mørkt Værelse blev Lyset indladt 

gjennem en kvadratisk Aabning af foranderlig Storrelse, som nojagtig kunde maales, saa at 

') 0. a. Skr. pag. 126. 

*) Phys. d. Netzhaut, pag. 130. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6 Række, naturvidensk, og mathem, Afd, I, 11. 70 
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den indfaldende Lysmengde lod sig bestemme. Paa en sort Skjerm, opstillet parallel med 

Aabningen, var der befestet rode og blaa Kvadrater, der iagttoges under forskjellige Syns- 

vinkler, og Forsøgene gik nu ud paa at bestemme den Lysstyrke, som krævedes til netop 

at gjøre Farven synlig under de forskjellige Synsvinkler. Det viste sig herved, at den 

nødvendige Lysstyrke var for samme Synsvinkel forskjellig for rødt og blaat, og et simpelt 

Forhold mellem Synsvinkel og Lysstyrke for de enkelte Farver gav Forsøget heller ikke, 

hvilket fremgaar af nedenstaaende Tabel: 

Synsvinkel. Lysstyrke. 

rødt. blaat. 

(le By oye I I 

36' 41” 1,56 1,96 

18° 20” 2,89 3,81 

9° 10" 6 7,84 
6’ 53" a Dif 25 

Af 35" 11,38 

DATE 25 

Med de her i Korthed fremstillede lagttagelser er sagt saa godt som alt, hvad vi 

erfaringsmessig vide om Synsvinklens Indflydelse paa Apperceptionen af Lys og Farve. En 

nærmere formuleret Lov om det Forhold mellem Synsvinkel og Belysningsstyrke, som er 

nødvendigt, for at en Lys- eller Farvefornemmelse netop skal opstaa, er aldrig fremsat"), 

og det turde vel anses som Grunden til, at man her befinder sig i det indenfor den fysio- 

logiske Optiks Grænser næsten ukjendte Tilfælde kun at have en eneste hypothetisk For. 

klaring af det i og for sig ret mærkelige Fænomen, at Synsvinkel og Belysningsstyrke 

gjensidig kunne erstatte hinanden. Og denne Hypothese er tilmed af dens Ophavsmand, 

Aubert, erklæret for utilstrækkelig. Aubert siger selv herom: «Ich hatte früher auf 

Grund unzureichender Beobachtungen vermuthet, dass Beleuchtungsintensität und Gesichts- 

winkel einfach reciprok wären — woraus gefolgt sein würde, dass eine gewisse Summe 

farbiger Strahlen auf die Netzhaut fallen müsste, um eine Farbenempfindung hervorzurufen, 

es aber gleichgültig wäre, ob diese Summe auf einen grösseren oder kleineren Raum ver- 

theilt würde. Eine Ausdehnung der Versuche (jvnf. ovenstaaende Tabel) hat aber ergeben, 

dass wenigstens für Pigmente ein solches Verhältniss nicht besteht, sondern dass die 

Relation zwischen Gesichtswinkel und Helligkeit complicirter ist»). Hvis 

nemlig Synsvinkel og Belysningsstyrke simpelthen vare reciproke, saa skulde jo en Forøgelse 

af Belysningen fra 1 til 25 medføre en Formindskelse af Synsvinklen fra 1 til 4/25, men 

1) De forskjellige Forsog paa at finde en saadan, som i Tidens Lob ere gjorte, skulle nedenfor blive omtalte. 

2) Phys. d. Netzhaut, pag. 129. 
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Forsøgene viste, at Synsvinklen for rødt formindskedes til '/s2, for blaat derimod kun til Yıı. 

Denne Afvigelse mener Aubert dog at kunne forklare, idet han nemlig havde iagttaget, at 

blaat set under en lille Synsvinkel paa sort Grund i almindeligt Dagslys var næsten ganske 

sort, hvorimod det ved formindsket Belysning syntes betydeligt lysere end den mørke Grund, 

og det omvendte var Tilfældet med rødt. Ved stor og ringe Belysningsstyrke maatte følgelig 

de to Farver danne meget forskjellige Kontraster mod Baggrunden, og da Kontrasten er af 

væsenlig Betydning for en Farves Synlighed, lod Afvigelsen mellem rødt og blaat sig forklare 

derved. Thi ved den laveste Belysning, hvor Synsvinklen er ens for begge Farver, danner 

rødt, der ses næsten sort, saa godt som ingen Kontrast mod Grunden, medens denne har 

en kjendelig Størrelse for det relativt lyse blaa. Idet nu Belysningen voxer, bliver rødt 

lysere, danner derved stadig stærkere Kontrast og bliver følgelig ogsaa lettere synlig, d. v. s., 

at det bliver synligt under mindre Synsvinkler, end Tilfældet vilde være, saafremt Loven 

om det reciproke Forhold mellem Belysning og Synsvinkel gjaldt uden Indskrænkning. Om- 

vendt med blaat; det bliver stadig ved voxende Belysning mørkere i Forhold til Grunden, 

danner altsaa mindre Kontrast mod denne, hvorfor der vil kræves relativt større Synsvinkler 

for at opfatte Farven. Men hvis Auberts Antagelse er rigtig, at Synsvinkel og Belysnings- 

styrke ere reciproke, og at de Afvigelser fra Loven, som vise sig, kunne forklares ved 

Farvernes Lysningsendringer, såa maa man vente, at Loven experimentalt kan paavises i 

al Fald med stor Tilnærmelse, naar man paa en eller anden Maade kan forhindre, at 

Kontrasten mellem Farve og Grund kan forandre sig. Det vil dog ikke vere let. Thi hvis 

man f. Ex. vilde undgaa Kontrasten ved at anbringe det farvede Objekt paa graa Grund af 

samme Lysning som Farven, saa vilde en Forandring af Belysningen ogsaa fremkalde en 

Ændring i Farvens Lysning, og en Kontrast mod Grunden vilde følgelig opstaa. En anden 

Udvej vilde vere den, at man ved Forsøgene ikke varierede Belysningen udover visse Grænser, 

men holdt sig omtrent til Styrken af almindeligt Dagslys. Det er nemlig bekjendt, at 

Farvernes Lysningsendringer nermest foregaa ved extreme Belysninger, og naar man altsaa 

blot undgik dem, kunde man vente at finde Loven tilnærmelsesvis bekræftet. Sikrest bliver 

det dog i Stedet for farvede at bruge hvide Objekter og simpelthen at bestemme Grænsen 

for deres Synlighed. Thi det er indlysende, at hvis Auberts Sætning gjælder for Opfat- 

telsen af Farve, saa maa den ogsaa gjælde for Opfattelsen af Lys; der vil ikke kunne paa- 

vises noget Faktum, som kan berettige os til at hævde den i det ene Tilfælde og benægte 

dens Gyldighed i det andet. 

Flere Forsøgsrækker af denne Art foreligge, men nogen bestemt Slutning lader 

sig neppe uddrage af dem, da de forskjellige Resultater ere indbyrdes stridende. Den 

ældste Undersøgelse skyldes, saa vidt vides, T. Mayer!). Han finder Loven: 

1) Fechner: Psychophysik I, pag. 281 

70" 
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=p Va, hvor s er Øjets, a Lyskildens Afstand fra Objektet, medens n er et af Forsogs- 

omstændighederne afhængigt Tal. Twining!) derimod finder Loven: a—a, — K—, hvor 
Si 

a og a, s og s, have samme Betydning som i Mayers Formel; K er en konstant. I den 

nyeste Tid har Ricco”) anstillet en Undersøgelse med det Resultat, at sa — s, a, udtrykker 

Afbengighedsforholdet mellem Øjets og Lyskildens Afstande fra Objektet. Endelig angiver 

Aubert?) en af ham selv udført Forsogsrekke, der dog hverken stemmer med nogen af 

de ovenfor angivne Formler eller med hans egen Loy. Og merkelig nok siger Aubert 

her, hvor Talen er om farvelose Objekter: «ein bestimmtes Verhaltniss zwischen Gesicht- 

winkel und Helligkeit zu finden, bin ich nicht im Stande gewesen». — Paa Grundlag af 

disse forskjellige Forsøg lader Auberts Hypothese sig dog ikke omstode. Thi vort Øje 

er jo ikke et uforanderligt optisk Redskab, der er aldeles ligegyldigt overfor Objektet; 

tværtimod vide vi, at dettes Afstand har en ikke uvesenlig Indflydelse paa Øjets Funktion, 

idet derved Akkommodationen og tildels Iris’ Adaption (Pupilvidden) er bestemt. Men 

følgelig lader det sig meget vel tænke, at disse Forhold kunne medføre en Komplikation 

af Loven, saa at Auberts Antagelse af en konstant Lysmengde kan vere fuldstendig 

rigtig, uden at dette dog medfører en nøjagtig Reciprocitet mellem Lysstyrke og Synsvinkel, 

hvilket atter vil have til Folge, at Forsog udforte under forskjellige Omstendigheder kunne 

synes at stride mod Loven og mod hinanden indbyrdes, skjont de egenlig ere specielle 

Tilfælde af en almindelig Loy. At det virkelig kan forholde sig saaledes, at vi i de omtalte 

mathematiske Udtryk have specielle, og maaske tillige mindre rigtige Udtryk for en felles 

Lov, bliver derved sandsynligt, fordi vi vide, at Akkommodationens Indflydelse har veret 

elimineret i nogle af Tilfældene, i andre derimod ikke. Skal det altsaa lykkes at finde den 

rette Forklaring paa Synsvinklens og Belysningsstyrkens indbyrdes Afhængighed, saa maa 

man tage Hensyn til samtlige Faktorer, som have Indflydelse paa Objektets Synlighed, men 

saaledes, at man kan gjøre Rede for, hvilken Betydning hvert enkelt Moment maa have. 

Dette kan dog neppe naas ved, at man udelukkende holder sig til Forseg og de deraf 

udledede Formler; Problemets Losning vil blive lettere, hvis man ad anden Vej kunde finde 

en ledende Traad. É 

En saadan Traad mener jeg maa kunne findes ved en Undersøgelse af, hvorledes 

det til Øjet kommende Lys fordeles paa Nethinden, naar Øjels Afstand fra Objektet forandres. 

Man antager som bekjendt almindelig, at Nethindebilledets Lysstyrke er konstant, uafhængig 

af Afstanden mellem Objekt og Øje, naar Gjenstandens Belysning er given. Men denne 

Sætnings Gyldighed er højst tvivlsomt. Den hviler paa den Betragtning, at den Øjet træffende 

1) Fechner: Phychophysik I, pag. 269. 

*) Centralblatt für Augenheilkunde, Juli 1877. 

3) Phys. d. Netzhaut, pag. 207. 
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Lysmengde og Nethindebilledets Areal altid formindskes i samme Forhold. Betragtes nemlig 

en Gjenstand under en vis Synsvinkel, saa er derved Nethindebilledets Udstrækning og Lys- 

styrke bestemt. Bliver Afstanden fra Objekt til Øje nu n Gange saa stor, vil den Øjet 

træffende Lysmængde blive 1/x° af den oprindelige, men samtidig formindskes Synsvinklen 

til 1/2, saa at Billedets Areal bliver 1/n” af det oprindelige. Følgelig vil Lysstyrken paa hver 

Fladeenhed være konstant. Men her er forudsat, at et Punkt i Rummet afbildes paa Net- 

hinden som et Punkt. Hvis dette derimod ikke er Tilfældet, saa kan Nethindebilledets 

lineære Størrelse ikke aftage i samme Forhold som Afstanden voxer, og som Følge deraf 

vil Billedets Lysstyrke heller ikke være konstant. Nu have imidlertid Undersøgelserne over 

Irradiationsfænomerne ført til at paavise, at et Punkt i Rummet strængt taget aldrig afbildes 

som et Punkt paa Nethinden, men en indgaaende Undersøgelse af, hvorledes Billedets Lys- 

forhold som Følge deraf bliver, er endnu ikke udført. Vor første Opgave vil derfor blive 

den, at gjøre Rede for Lysfordelingen i Nethindebilledet, i hvilket Øjemed vi ville gaa 

nærmere ind paa Irradiationens Love. 

Irradiationens Love. 

Betragter man to ligestore Kvadrater, et sort paa hvid Grund og et hvidt paa sort 

Grund, saa falder det strax i Øje, at det hvide synes større end det sorte og det desto 

mere, jo mindre den Synsvinkel er, under hvilken Figurerne betragtes. Dette Fænomen 

beror, som Keppler først har antydet (1604) og senere Welcker, bevist (1852), der- 

paa at Billedet paa Nethinden er dannet ved Spredningskredse. For nu at vise, hvorledes 

en Spredning i Øjet kan bevirke en tilsyneladende Forstørrelse af den betragtede Gjenstand, 

ville vi for Nemheds Skyld regne Spredningskredsene for Cirkler, hvilket de ganske vist 

ikke ere, men den ved en saadan Antagelse hidførte Fejl maa dog anses for uvesenlig. 

Tage vi til en Begyndelse et Objekt, der ses under saa stor en Synsvinkel, at dets Net- 

hindebillede har en betydelig Størrelse i Sammenligning med Spredningscirklerne, saa kunne 

vi let paavise, hvorledes dette maa forandres ved Irradiationen. Lad det være et paa sort 

Grund anbragt hvidt Kvadrat, hvis Billede paa Netbinden er abed (Fig. I). Lægger man et 

Snit CD vinkelret paa Billedets Plan og paa en af Siderne, 

saa vil Kvadratet paa dette Snit afbilde sig som Længden id EUX ot 

AB (se tillige Fig. 2). Oprejses derpaa i de forskjellige VE a —V | 

Punkter af CD Ordinater, hvis Længder skulle betegne Inten- À i år TK IE a 8 D 

siteten af Lyset i disse Punkter, saa vil AEFB (Fig. 2) SL | 

angive Intensiteten i Nethindebilledet af det hvide Kvadrat, er Be, 

medens den relativt mørke Ojegrund foreløbig kan tænkes 
Fig. 1 

at have Intensiteten 0. Saaledes vilde Sagen stille sig, 
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hvis der ingen Irradiation fandt Sted. Men den i Punktet 

A træffende Straale, hvis Intensitet er AE — i, spreder 

sig over en Cirkel med Diametren OK; i Centrum af 

i Cirklen maa Intensiteten antages at blive sterst og derfra 

| aftager den mod Periferien. Men hvorledes Lyset iøvrigt 

er fordelt i Spredningscirklen, vil være afhængig af de op- 

tiske Forhold, som bevirke Spredningen. Af saadanne kan 

Fig. 2. der ved Øjet være Tale om tre forskjellige, nemlig Spred- 

ning 1° paa Grund af Dispersionen (Farveadspredelsen), 2° paa Grund af den monokro- 

matiske Afvigelse og 3° ved den ufuldstendige Akkommodation. Vi maa betragte hver af 

disse Aarsager for sig. 

1° Dispersionen. Tænke vi os, at en enkelt Solstraale træffer Øjet, og at dette er 

akkommoderet for Straaler af Middelbrydbarhed, altsaa de gronne, saa ville disse forenes 

i et Punkt paa Nethinden. Nærmest omkring dette falde de gule og blaagronne. Da disse 

sidste Straalers Lysning er noget mindre end de grønne, medens de gules er større, saa 

vil den Kreds, i hvilken de forenes, faa omtrent samme Lysning som Centrum. I den 

neste Kreds forenes orange og blaat og endelig yderst redt og violet. Da alle disse Straaler 

have mindre Lysning end grent og da de tilmed spredes over et temmelig stort Areal, saa 

vil Lysningen i disse yderste Kredse blive meget ringe. Fremstille vi Lysningsforholdene 

i en saadan Spredningscirkel ved Ordinaterne til en Kurve, 

WA a saa maa denne efter det fremstillede antages nermest at faa 

ee A en saadan Form, som er vist i Fig. 3. AB er Sprednings- 
in) Walaa É cirklens Diameter, © dens Centrum. 1 Punktet O er Lys- 

Ba | se … ningen ON og i Nærheden af N ses Kurven at forløbe næsten 
À 0 

parallelt med Abcisseaxen, men i ringe Afstand fra N falder 

den brat mod Axen. 

2°. Den monokromatiske Afvigelse. Herunder sammenfatter man som bekjendt de 

Spredninger, som Lysstraaler af bestemt Brydbarhed ville lide paa Grund af forskjellige 

Uregelmessigheder i Øjets Bygning. Som de vigtigste af disse kan nævnes, a) at de bry- 

dende Medier ikke ere begrænsede af saadanne Flader, som kræves, for at homogent Lys 

efter Brydningen kan samles i et Punkt. b) De brydende Medier ere ikke centrerede. 

c) Linsens Uensartethed (straalede Bygning) og de i den tilfældig 

| forekommende uigjennemsigtige Partikler. Disse forskjellige 
| 
li Momenter ville hver for sig fremkalde en Spredning, men da 

| de i forskjellige Øjne gjøre sig gjældende i ulige Grad, lade de 

sig ikke lage nojagtig i Beregning. Kun saameget kan vistnok 

Fig. 4 i Almindelighed siges, at i de Spredningscirkler, over hvilke 
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Lyset fordeles paa Grund af de omtalte forkjellige Omstændigheder i Forening, maa Lys- 

styrken blive størst i Centrum og derfra aftage temmelig hurtig mod Periferien. Den i 

Fig. 4 fremstillede Kurve kan antages at give et omtrentligt Billede af Lysfordelingen. 

3°. Den ufuldkomne Akkommodation. I den ved ufuldstændig Akkommodation 

fremkomne Spredningscirkel vil Lysstyrken være ens over det hele, fordi den Lysmængde, 

som træffer det brydende System i Afstanden 7 fra Systemets Axe, er 2zrk, naar k er 

Intensiteten af en enkelt Lysstraale, men disse Straaler blive i Spredningscirklen fordelte 

paa en Cirkelperiferi, hvis Radius vi kunne kalde , saa at Intensiteten x i et enkelt Punkt 

af denne Periferi er bestemt ved: 

> 
2ark — 2rxp, altsaac — —.k. 

Da nu re er konstant, saalenge det brydende System ikke forandres, d. v.s., saa- 

længe Øjet er akkommoderet for samme Afstand, er Intensiteten æ altsaa uafhængig af p, 

d. e. af Punktets Beliggenhed i Spredningscirklen. Eller med andre Ord: Intensiteten er 

ens overalt i Cirklen. | dette Tilfælde vil altsaa en ret Linje parallel med Abscisseaxen AB 

(Fig. 3) kunne betegne Lysfordelingen. 

I Modsetning til de ved Dispersion og monokromatisk Afvigelse frembragte Spred- 

ningscirkler, hvis Radius i et givet Øje maa antages konstant, idet den kun i ringe Grad 

vil kunne forandres ved de ved Akkommodationen fremkaldte Formforandringer af de bry- 

dende Flader, maa den ufuldkomne Akkommodations Spredningscirkler have foranderlig 

Radius. Thi jo fuldkomnere Akkommodationen er, desto nøjagtigere samles Straalerne i ét 

Punkt, og desto mindre bliver folgelig Radius. For et givet Oje voxer Radius altsaa, naar 

Gjenstanden fjerner sig fra Øjet hinsides Fjernpunktet eller nærmer sig til det indenfor 

Nerpunktet. Men ogsaa for et givet Oje i given Akkommodationstilstand maa Radius vere 

variabel; da Spredningscirklerne nemlig ere Billeder af Pupillen og derfor afhængige af 

dennes Størrelse, maa enhver Indvirkning paa Øjet, der forandrer Pupilvidden, ogsaa for- 

andre Radius i Spredningscirklerne. Altsaa vil denne, alt andet lige, blive desto mindre, jo 

større Intensiteten er af det Øjet træffende Lys. Og da tillige Pupillen dilateres ved af- 

tagende Konvergens af Øjeaxerne, vil Radius, naar Gjenstanden fjerner sig hinsides Fjern- 

punktet, voxe i stærkere Forhold end ved uforanderlig Pupilvidde. 

Erfaringen lærer, at Irradiationsfænomenerne lettest fremtræde for Øjne med ufuld- 

kommen Akkommodationsevne, men de’ hunne dog iagttages af alle Øjne indenfor den tyde- 

lige Synsvidde, hvilket, som Helmholtz har gjort opmærksom paa, utvivlsomt skyldes de 

Spredninger, der fremkomme ved Dispersionen og den monokromatiske Afvigelse, og han 

mener derfor at maatte forbeholde Navnet Irradiationen for de Fænomener, til hvilke de 

sidst nævnte Aarsager give Anledning, idet den ufuldkomne Akkommodation altid kan elimi- 

neres ved Anvendelse af Briller. Hvis vi altsaa kun vilde beregne disse «egenlige» Irradia- 
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tionsfænomener, havde vi kun de to nævnte Aarsager at tage Hensyn til. Men da vort 

særlige Maal er at finde Lovene for Objekters og Farvers Synlighed, og da den ufuldkomne 

Akkommodation utvivlsomt har en ligesaa væsenlig Indflydelse paa Synligheden som de to 

andre Aarsager til Lysspredningen, kunne vi ikke udelukke den. Saafremt man derfor vil 

nægte de Fænomener, vi i det følgende ville søge at beregne, Navn af Irradiationsfenomener, 

kan der naturligvis ikke indvendes noget derimod. En Strid herom vilde kun være en 

Strid om Ord. Men idet vi saaledes optage den ufuldkomne Akkommodation i Under- 

søgelsen, maa vi forudsætte Spredningscirklernes Radius konstant for et givet Øje, da de 

forskjellige Forhold, af hvilke dens virkelige Størrelse er afhængig, ikke kunne tages i Be- 

regning. Det bliver da Gjenstand for en særlig Undersøgelse at bestemme, hvilken Fejl 

der indføres ved denne Antagelse. 

Spørgsmaalet bliver nu, hvorledes Lysfordelingen i Spredningscirklen vil blive, naar 

alle tre Fordelingsprinciper samtidig gjøre sig gjældende. At angive dette nøjagtigt er 

naturligvis ikke muligt, da vi kun kjende den virkelige Fordelingslov i ét af de tre Tilfælde. 

Men betragter man de tre i Fig. 3 og 4 fremstillede Intensitetskurver, vil den simpleste og 

sandsynligste Antagelse blive den, at Lysstyrken er størst i Cirklens Centrum og derfra af- 

tager jævnt mod Periferien. At dette skulde være ganske i Overensstemmelse med de 

virkelige Forhold er ikke at vente, men den derved indførte Fejl er, som vi senere skulle 

vise, uden væsenlig Betydning. 

Vi ere derefter i Stand til at beregne Lysfordelingen i Randen ab af Kvadratet Fig. 1. 

Straalen A med Intensiteten ¢ spredes over en Cirkel med Diametren OK. Men det ses 

ligefrem af Fig., at lige saa meget Lys, som der fra A fordeles over Korden MN, lige saa 

meget vil der fra Straalen Q med Intensiteten © falde paa Linien OK, idet alle Sprednings- 

cirklerne antages at have samme Diameter. Og paa samme Maade gaar det med alle andre 

Korder i 4° Spredningscirkel. Lige saa meget Lys, som der fra A spredes ud over Punkter, 

der ligge udenfor Diametren OK, lige saa meget vil der fra AS Nabostraaler i Linien ab 

falde tilbage paa Diametren OK. Enten vi altsaa lade enhver Straale i ab spredes over 

en Cirkel med bestemt Radius, eller vi lade enhver af dem fordeles over den paa Linien ab 

vinkelrette Diameter i deres egen Spredningscirkel, maa Resultatet blive det samme. Sporgs- 

maalet bliver nu kun, hvorledes Lyset fordeles paa enhver af disse Diametre. Gaa vi ud 

fra vor oprindelige Antagelse, at Lysstyrken i Spredningseirklerne aftager jævnt fra Centrum 

mod Periferien, saa vil Fordelingen paa Diametren ikke vere jevn, naar hele Lysmengden 

samles paa den. Forskjellen bliver imidlertid kun ringe, og vi kunne derfor, uden at 

komme i folelig Strid med vore Betragtninger over den sandsynligste Fordeling i Spred- 

ningscirklerne, forandre vor tidligere Antagelse dertil, at Lyset er jævnt fordelt over enhver 

af de paa Billedets Kanter vinkelrette Diametre i Spredningscirklerne. Betegner AB (Fig. 5) 

som tidligere et Snit gjennem Nethindebilledet abcd vinkelret paa dettes Plan og paa Siden 
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ab, saa vil AEFB angive Intensiteten af Lyset i AB, saafremt der ingen Spredning 

finder Sted. Men den i A træffende Straale af Intensiteten AE — à fordeles over Linien 

OK saaledes, at Intensiteten i A faar sit Maximum AP, og derfra aftager jævnt til begge 

Sider, indtil den i O og K bliver 0. Linierne OP og KP betegne altsaa Fordelingen af 

Straalen AS Lys. Betegnes OA, Spred- 

ningscirklens Radius, ved 2, vil Lysstyrken E | F 

XR i et Punkt X blive: VA 

XR Ox Ox OX / 

Apion gate Me 
Kaldes nu Intensiteten i det Punkt, som 

ligger i den uendelige lille Afstand y fra i 

O for v, saa faas, idet OX — u: 

XR — » == AP eller AP = u =0g 
2 L REZ 

da 2 — qu, hvor q er et uendelig stort 

Tal. Og da nu Straalen AS Intensitet ? > 

er Summen af Intensiteten i alle Punkterne Ha i 
Fig. 5 mellem O og K faas: 

DD HIHI. gu) = EGEDE we. ee ee (Lig. 1) 

hvilken Ligning altsaa tjener til at udtrykke é ved » og omvendt. Ganske ligesom A 

spredes nu alle Straalerne mellem A og B til begge Sider. I et Punkt X i Afstanden 

x — py fra O falder derfor ikke blot Lys fra A men ogsaa fra dennes Nabostraaler inde i 

AB. Er XV — z, saa maa den i V træffende Straale være den inderste, hvis Lysspred- 

ning naar til X. Fra den Straale, der ligger Længden y» fra V i Retningen mod A, falder 

der i Punktet X Lysmængden », fra den næste kommer 2» 0.s.fr. Fra A kommer py, og 

Summen af alle disse Lysmængder er Intensiteten I, i Punktet X. Man har da: 

I, = vt ++ . . . +po = 5 p?. Men da ifølge Lig. 1: vo = > faaes: 

Hs ENTER Bun Lig. 2 Ib, — yo gat men p a q 2° altsaa I, D MED CES 7 (Lig. 2). 

Denne Ligning giver imidlertid kun et Udtryk for Intensiteten i Punkterne mellem 

O og A. I et Punkt Y mellem A og K i Afstanden y — ry fra A bliver Intensiteten: 

i i r 
I, = 5+ (q—rtq—r+1+q—rt2+.. ”. g—r+r)v = str (1—3)» 

ee Nat = AL 

26, ( 2 ME 

hvoraf som ovenfor, da r = y og q = = faaes: 
L L 

71 
Vidensk, Selsk, Skr., 6 Række, naturv. og mathem. Afd. I, 11. 
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Flyttes her Begyndelsespunktet fra A til O, idet man sætter: y — a—z, har man: 

9 2 \ 
(ap (= A rset (Lig. 3). 

= z 22? 

Indsættes i Lig. 2 for æ sukcessivt Verdierne fra 0 til z, finder man Intensiteten 

i de forskjellige Punkter: For « = 0 bliver I, = 0, for x =z bliver I, — =. Afsettes 

alle disse Størrelser af I, som Ordinater, faar man en Kurve af Formen OG (Fig. 5). Og 

indsættes derpaa i Lig 3 ligeledes sukcessivt for x Verdierne fra z til 22, faar man, naar 

de tilsvarende Verdier af J, afsettes som Ordinater, Kurven GM. Linien OGM betegner 

altsaa Lysfordelingen i Nethindebilledets Irradiationszone. 

Hermed ere vi dog ikke ferdige, da vi endnu ikke have taget Hensyn til Grundens 

Irradiation, hvilket vil vere nødvendigt, naar Grunden ikke tor regnes for absolut sort. I 

saa Fald vil nemlig det fra Grunden kommende Lys irradiere ind over Objektets Nethinde- 

billede, ligesom dette irradierer ud over hin. Se vi nu foreløbig bort fra Objektet, kunne 

vi let bestemme den ved Grundens Irradiation fremkaldte Lysfordeling. Da Spredningen af 

Grundens Lys nemlig foregaar paa ganske samme Maade som Spredningen af Objektets, 

maa Lig. 2 og Lig. 3 ogsaa gjelde for Intensiteten i de forskjellige Punkter af Grundens 

Spredningszone, naar man i disse Ligninger setter Grundens Intensitet « for ©. Kun er 

her at legge Mærke til, at da æ i Lig. 2 og Lig. 3 betegner Afstanden fra det yderste 

Punkt O i Objektels Spredningsbelte, maa æ i Analogi hermed, naar Ligningerne anvendes 

paa Grundens Spredning, betegne Afstanden fra det yderste Punkt K (Fig. 5), hvortil 

Grundens Lys naar, saa at altsaa Lig. 2 gjelder for Punkter mellem A og K, Lig. 3 for 

Punkter mellem O og A. Skal x ogsaa for Grundens Vedkommende regnes fra O som 

Begyndelsespunkt, maa man i de to Ligninger sætte 22—a@ for 2. Man faar da, naar 

Intensiteten i et Punkt X af Grundens Spredningscirkel kaldes A,, for Punkter mellem O og A: 

2 (22— 22— x)? = 2 4 — a( = x) Fe -1)= (1-5) BR (Lig. 4) 

og for Punkter mellem A og K: 

a (22—7%7 \2 2X x? oA 
A “Jim «(2-2 4 | den oO 6, Ont aod (Lig 5). 

Kurven SK (Fig. 5) fremstiller efter disse Ligninger grafisk Lysfordelingen i Grundens 

Irradiationszone. 

Da Intensiteten i Punkterne mellem O og K maa blive Summen af de Intensiteter, 

som Grund og Objekt hver for sig vilde frembringe, har man altsaa: 
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mellem O og A: 

OBE are [ee GO ab 
Atle —a( 1-3 )+5-5 = RT: DET tele fe) tre (Lig 6) 

og mellem A og K: 

2x DE 2 x? 
A,+1, = a(2— - +35) + (2-35 -1) 

DU CE 
= 4 + ese a re ero, let eke ee (Lig. 7) 

Kurven SNM, hvis Ordinater ere dannede ved Addition af Ordinaterne i de to op- 

rindelige Kurver, giver altsaa et fuldstendigt Billede af Lysfordelingen i Randen af Net- 

hindebilledet AB. Men hvorledes er det nu muligt, at denne Lysfordeling kan frembringe 

en Fornemmelse af, at AB har udvidet sig? Snarere skulde man dog synes, at man maatte 

se det hvide Kvadrat formindsket og omgivet med en graa Rand, der, idet den stadig blev 

morkere, tilsidst tabte sig i den sorte Grund. Noget saadant iagttager man imidlertid, som 

Erfaringen lærer, aldeles ikke. Vi opfatte virkelig Objektet med nogenlunde skarpe Kon- 

turer, og iagttage lige saa lidt indenfor som udenfor dets Grændser nogen Variation i Lys- 

styrken. Man er derfor nødt til at antage, at her er en psykisk Faktor medvirkende. 

Sagen forholder sig, som allerede Volkmann har gjort opmærksom paa, ganske som om 

det lyse Objekt og den mørke Grund hver især annekterede sin Del af Irradiationszonen. 

Dette vil naturligvis kun sige, at, idet vi ved Hjælp af de fremkaldte Lysfornemmelser danne 

os en Forestilling om det, som vi se, regne vi den Del af Irradiationszonen OK, som har 

størst Lighed med det lyse Objekt, med til dette, og Resten til Grunden; der foregaar 

derved altsaa en Vurderingsproces, som vi iøvrigt ikke ere os bevidst. Men hvad vil det 

nu sige, at den Del af Irradiationszonen, som har størst Lighed med det lyse Objekt, regnes 

med til dette, og at Resten betragtes som hørende til Grunden? Hvor sætte vi saa faktisk 

Grændsen? Et Exempel vil her gjøre Sagen klar. 

Lader man en Lampe kaste en Slagskygge af en Lineal paa en hvid Skærm, saa 

har man paa denne en kontinuerlig Overgang fra den fuldt belyste Skærm gjennem Halv- 

skyggen til den mørke Kjærneskygge. Kalder man nu den fuldt belyste Skærms Lysning S, 

Kjærneskyggens Lysning K, saa maa man et Steds i Halvskyggen kunne finde — eller i det 

mindste tænke sig fundet — en Stribe, hvis Lysning H er ligesaa meget større end K som 

S er større end H. Altsaa er H bestemt saaledes, at der er samme Forskjel mellem H 

og K som mellem S og H. Men deraf følger, at alle Overgangene mellem H og K have 

størst Lighed-med K, og Overgangene mellem H og S have størst Lighed med S. Hvis 

derfor vort Øje af en eller anden Aarsag bliver ude af Stand til at opfatte de kontinuerlige 

Overgange og nødes til at regne en Del af Halvskyggen med til Kjærneskyggen og Resten 

fil den fuldt belyste Del af Skærmen, såa maa den kunstige Grændse — eller maaske rettere 
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den psykiske Grændse i Modsætning til den geometriske — mellem Lys og Morke falde 

ved H. Noget saadant er rimeligvis Tilfældet, saasnart Halvskyggen kun har ringe Udstræk- 

ning; den kontinuerlige Overgang fra Morke til Lys er da ligesom sammenpresset, saa at 

man ikke kan opfatte den. Virkelig ser man i saa Fald en skarp Grendse mellem Lys og 

Skygge og kan hverken indenfor eller udenfor denne Grendse opfatte nogen tydelig Stigen 

eller Falden i Lysning. — Ganske det-samme maa nu antages at finde Sted ved Net- 

hindebilledets Irradiationszone. Direkte bevise det kan man naturligvis ikke. Men da den 

her fremsatte Antagelse er den blandt de forskjellige mulige, der har storst Sandsynlighed 

for sig, vil det vere rigtigst at holde sig til den, og undersøge Konsekvenserne. Skulde 

disse vise sig at stride mod bestemte Erfaringer, kan man jo altid prøve andre Muligheder. 

Til den mathematiske Bestemmelse af Grendsens Beliggenhed i Irradiationszonen 

under den antagne Forudsætning tjener folgende. Har man tre samtidige Lysfornemmelser, 

S, H og K, der staa i et saadant Forhold til hinanden, at der er samme Forskjel mellem 

S og H som mellem H og K, saa ville, som Delboeuf!) har godtgjort, de tilsvarende 

objektive Lysintensiteter Is, Ix og Ix vere saaledes afhængige af hinanden, at: 

= = i eller In = VIs. Ir. 

Er altsaa Nethindebilledets Lysstyrke ©, Grundens «, saa maa den tilsyneladende 

Grendse mellem Billede og Grund falde paa det Sted i Irradiationsbeltet, hvor Intensiteten I, er: 

Ben ea “EIER: 

Det er nu indlysende, at, saafremt Intensiteten 1, — Vu. findes mellem Punkterne 

O og B, saa maa Objektet synes forstorret. Og da dette sidste netop, som Erfaringen 

lærer, er Tilfældet, saa tor man forudsætte, at det søgte Punkt vil findes paa det angivne 

Sted. Derved lader Nethindebilledets Tilvæxt ¢ sig beregne. Thi Lig. 6 giver os et Ud- 

tryk for Intensiteten i et Punkt mellem © og A i Afstanden x fra O. 

Er Intensiteten her Ya.i, saa har man: 

lire = 
a+ x ia) = Va.i. 

Loses denne Ligning med Hensyn til æ, faaes: 

/2 Va ; 
De ay zi IRE cetihorn. care (Lig. 9). 

Vi+Va 
Da endvidere Nethindebilledets Tilvext £ er givet ved { — z—a, faaes altsaa for 

t folgende Udtryk: 

1) Etude psychophysique, Bruxelles 1873, pag 50. Jvf. Wundt: Physiologische Psychologie Bd. I 

pag. 325. — Delboeufs Sætning er som bekjendt kun et andet Udtryk for Webers Lov. 
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9 SI 

— | 1-1 LE VE . (Lig 10). 
Vi + Va 

Hvis vor Forudsætning, at den søgte Grændse falder mellem O og A, er rigtig, 

saa maa x og t beregnede af de to sidste Ligninger altid blive reelle og tilmed positive 

Størrelser, naar blot a < à, thi kun for det Tilfælde, at Objektets Lysstyrke er større end 

Grundens, gjælde Ligningerne. Det ses nu let af Lig. 9 og 10, at æ og t blive reelle og 

positive og mindre end z for hvilke som helst Værdier af a og i, saasnart ~< 7, og folge- 

lig er det overmaade sandsynligt, at Grændsen kun kan falde mellem O og A. Til et 

fuldstændigt Bevis herfor vilde endnu kræves, at enhver anden Antagelse førte til en Ab- 

surditet. For at prøve dette antage vi altsaa, at Grændsen faldt i den anden Halvdel af 

Irradiationsbæltet, mellem A og K. I dette Tilfælde giver Lig. 7 et Udtryk for Intensiteten, 

saa at man har: 

Va 
x? — 4x2 222 ( 1 + —— | —0 og altsaa 

Vi+Va ) 
/1 Hives | 

ree ae Vee eee (Lig. 11) 
| Vi VitVa 

For at Grendsen virkelig skal falde mellem A og K, maa man have: 

22 >x>z 

men dette bliver aabenbart kun muligt, naar man i Udtrykket for x tager det nederste 

Tegn, idet øverste Tegn strax ses at fore til Absurditeten 2 > 2z, hvorved Grændsen vilde 

falde helt udenfor Irradiationszonen. Indsættes nu i Formlen for à sukcessivt Verdierne 

2a, 3a 0. s.fr., finder man: 

3 == Yn 30. LAN Heh We 

x — 0,922 0,882 0,842... . 0,782 

Nederste Tegn giver altsaa, for hvilke som helst Verdier af «>a, æ<z, hvormed det er 

godtgjort, at æ ikke kan faa Verdier mellem z og 2z. Altsaa kan Grendsen ikke falde 

mellem A og K. Følgelig er det bevist, at Grændsen falder mellem O og A, eller med 

andre Ord: et lyst Objekt paa mørk Grund maa altid ved Irradiationen synes forstørret. 

Men hvorfor synes det desto mere forstørret, jo mindre Synsvinklen bliver? Er- 

faringen lærer dette, og Theorien maa altsaa, hvis den er rigtig, give det som en Konse- 

kvens af_sine Forudsætninger. Og virkelig følger det ogsaa ligefrem af Lig. 10. Thi ved 

Objektets Synsvinkel er, som tidligere omtalt, Nethindebilledets Størrelse AB — b givet. 

Men b indgaar ikke i Lig. 10, og altsaa er Nethindebilledets Tilvext + uafhængig af b, 

folgelig af Objektets virkelige Synsvinkel. Jo mindre derfor denne bliver, desto mere maa 

) 
= 
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Objektet synes forstørret. Er nemlig det ideale!) Nethindebillede b, bliver Forholdet mellem 

Billede og Tilvæxt ¢/b; formindskes nu Synsvinklen til {/»#, Billedet altsaa til b/n, bliver 

Forholdet nt/b, d.v.s.: Tilvexten er i Forhold til Billedet bleven større. 

Ved den her begrundede Lov, at Irradiationstilvexten ¢ er uafhængig af Objektels 

Synsvinkel, komme vi tilsyneladende i Strid med Resultaterne af Volkmanns og Auberts 

Forsøg, idet disse Forskere nemlig have fundet, at Irradiationens Vinkelværdi (som er be- 

stemt ved +) voxer med aftagende Synsvinkel. Derimod stemmer vort Resultat med Pla- 

teaus Forsøg. For at finde Aarsagen til denne Uoverensstemmelse mellem Volkmann 

og Aubert paa den ene Side, Plateau og Theorien paa den anden, vil det vere nød- 

vendigt at gaa nærmere ind paa de forskjellige Forsøgsmethoder. Vi begynde med Plateaus>). 

En firkantet Metalplade, 10” høj og 8% bred, blev udskaaret saaledes, som Fig. 6 

viser, saa at der foruden en 0,8” bred Ramme kun blev staaende et rektangulært Stykke B. 

En mindre Plade A af samme Tykkelse som og i Plan med B 
B 

kunde ved Hjælp af Skruen S forskydes i Rammen. Det hele var 

sværtet mat sort, og naar Apparatet blev set mod Himlen, ud- 

bredte derfor de gjennemskaarne lyse Partier sig ved Irradiationen 

over de mørke. Hvis altsaa Linierne ab og be til at begynde med 

laa i Forlængelsen af hinanden, saa vilde de ved Irradiationen til- 

syneladende fjærnes fra hinanden, saa at man maatte føre Kanten 

man be af A ind forbi Randen af B, for at det skulde tage sig ud, som 

| om ab og be laa i en ret Linie. Plateau gik nu saaledes til 

Verks, at han først forte A et bestemt Stykke ind forbi Randen af B, og derpaa lod lagt- 

tageren opsøge den Afstand, i hvilken Irradiationen lod abe ses som én ret Linie. Paa 

denne Maade anstilledes et stort Antal Forsøg med fire forskjellige Personer, og Resultatet 

var, at Irradiationen var ulige stærk for de forskjellige Øjne, den varierede ogsaa for samme 

Individ lidt fra Dag til Dag, men Irradiationens Vinkelværdi var under givne Forhold uaf- 

hængig af Objektets Afstand fra Øjet. Da nu Irradiationens Vinkelværdi, d. e. den Tilvæxt 

i Synsvinkel, som Objektet faar paa Grund af Irradiationen, er bestemt ved Nethindebilledets 

Tilvæxt, er denne altsaa ogsaa konstant. — Der er her at lægge Mærke til, at Plateaus 

Forsøg angaa Irradiationen af store Objekter, hvis Nethindebilleder i alle Afstande ere be- 

tydelig større end Spredningscirklerne. De lyse irradierende Rektangler i det ovenfor be- 

skrevne Apparat havde den mindste Side — 3,2% og da den længste Afstand, i hvilken nogen 

') Idealt kunde man kalde det ikke irradierede Nethindebillede, AB, fordi det vilde fremkomme i et 

idealt, for al Spredning frigjort Øje. 

2) Pogg. Annalen, Ergånzungsband I, 1842, pag. 203 
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lagttager kom fra Apparatet, var II", saa svarer dette til en Synsvinkel for Objektet af 

mellem 9' og 10'. Og da nu Irradiationens største Vinkelværdi for den omtalte lagttager 

var 45”, altsaa neppe ‘/12 af Objektets Synsvinkel, saa maa dettes Billede paa Nethinden 

være meget større end Irradiationstilvæxterne og tillige større end Spredningscirklernes 

Diameter 22, idet denne ved den af Plateau benyttede Lysstyrke maa være mindre end 4¢'), 

altsaa 2<%. Vi kunne altsaa regne, at Nethindebilledet ved disse Forsøg har været mindst 

6 Gange større end Spredningscirklens Radius. Ganske anderledes forholder det sig der- 

imod ved Volkmanns og Auberts Undersøgelser, som vi senere skulle gaa nærmere 

ind paa. Ved disse var Billedets lineære Udstrækning b mindre end ¢ altsaa ogsaa mindre 

end z. Men Fig. 5 og 9 vise, at i saa Fald vil Lysfordelingen ikke længer være den, som 

her er forudsat, idet Lysstyrken i alle Nethindebilledets Punkter maa blive mindre end à. 

Den tilsyneladende Strid mellem Plateaus og Auberts Resultater kan altsaa forklares 

derved, at de to Forskere have undersøgt ganske forskjellige Forhold, saaledes at Auberts 

aldeles ikke kuldkaster Plateaus. Og da der er en fuldstændig Overensstemmelse mellem 

Plateaus Forsøgsomstændigheder og de Forudsætninger, der ligge til Grund for den her 

givne theoretiske Betragtning, saa maa det altsaa anses som experimentalt og theoretisk 

godtgjort, at Irradiationens Vinkelværdi er uafhængig af Objektets Synsvinkel, naar denne 

blot er tilstrekkelig stor. 

Endnu et Stridssporgsmaal lader sig afgjore ved Hjælp af Lig. 10, nemlig Spergs- 

maalet, om Irradiationens Vinkelverdi voxer med det irradierende Objekts Lysstyrke eller 

ikke. Plateau besyarer dette bekreftende paa Grundlag dels af nogle meget simple For- 

sog og dels af omhyggelige Maalinger. Der synes ogsaa kun vanskelig at kunne vere 

Tvivl herom. Skærer man i en sort Skærm en smal overalt lige bred Spalte, og dækker 

dennes ene Halvdel paa Bagsiden af Skærmen med et Stykke gjennemsigtigt Papir, saa vil 

den frie Del af Spalten synes betydelig større end den dækkede, naar det hele ses mod en lys 

Baggrund f. Ex. Himlen. Da nu den eneste Forskjel mellem de to Dele af Spalten er den, 

at den frie er lysere end den dækkede, saa kan Differensen i den tilsyneladende Størrelse 

neppe forklares paa anden Maade, end at den større Lysstyrke medfører stærkere Irradiation. 

Ved Maalinger udførte med det tidligere omtalte Apparat kom Plateau til samme Resultat. 

Den udskaarne Plade blev set mod en roterende Skive med sorte og hvide Sektorer som 

Baggrund, saa at det irradierende Objekts Lysstyrke altsaa lod sig ændre i aldeles bestemte 

Forhold ved at forandre de sorte Sektorers Størrelse. lagttageren havde Plads i 2” Afstand 

fra Apparatet og ved Hjælp af den inddelte Skrue blev den bevægelige Plade A ført frem, 

indtil ab og be tilsyneladende laa i én ret Linie. Paa Skruehovedet kunde derpaa aflæses 

hvormeget be i Virkeligheden var ført forbi ab, og deraf i Forbindelse med lagttagerens 

1) Se nedenfor, pag. 24. 
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Afstand lod Irradiationens Vinkelverdi sig beregne. For en enkelt lagttager fandt Plateau 

følgende Middelværdier: 

Lysstyrke 1 2 A 8 16 

Irrad.vinkel. 40,9 47,6 55,7 56,0 56,0 

Fojes hertil, at Irradiationens Vinkelverdi maa vere 0 for Objektets Lysstyrke — 0, saa 

kan man danne sig et fuldstendigt Billede af Irradiationens Forandringer ved voxende Lys- 

styrke, naar man afsetter Lysintensiteten som Abscisser og Vinkelverdierne som Ordinater. 

Man faar derved den i Fig 7 (se vedfojede Tavle) fremstillede Kurve, hvis Gren maa have 

Abscisseaxen til Asymptote, idet de fundne Vinkelverdier forst voxe meget sterkt men 

senere langsomt. 

Det var væsentlig dette Resultat, der forte Plateau bort fra den ældre Kepp- 

lerske Opfattelse af Irradiationens Natur, og bragle ham til at opstille sin egen, bekjendte 

Theori. Thi at Spredningen i Øjet skulde kunne forandres med Intensiteten af det ind- 

faldende Lys, synes at stride mod alle Optikens Love, og da Plateau ikke kunde finde 

noget andet Moment i Kepplers Theori, der kunde forklare de voxende Irradiations- 

verdier, saa han sig nodsaget til at lade Theorien falde. For os, som uden Forbehold 

have antaget Spredningstheorien, bliver det altsaa nodvendigt at vise, at den experimentalt 

godtgjorte Setning om Irradiationsverdiernes Tiltagen med voxende Lysstyrke er en Konse- 

kvens af Theorien. Dette lader sig da ogsaa meget let gjøre. I Lig. 10, som giver et 

Udtryk for Nethindebilledets Irradiationstilvext, indgaar foruden den konstante Størrelse z 

tillige de variable a og à. Vi ere altsaa i Stand til at skaffe os et Billede af # Variationer, 

idet à varierer, medens a er konstant, naar vi beregne t for i—a, 2a, 3a 0.s. fr. Udføres 

dette, finder man: 

i = ad 2a 34 40. 9a 16a 25a dla TOO GY ARES: Sao cae DU 

t=0 0,092 0,142 0,192 0,292 0,872 0,482 0,502 0572. NRT ty SER BER 2 

Optegnes disse Resultater grafisk med # Verdier som Abscisser, # som Ordinater, faar 

man den i Fig. 8 (se vedfojede Tavle) fremstillede Kurve, der netop, som Plateau for- 

modede, har Abscisseaxen til Asymptote, idet ¢ — 2 for à — ©. At den har t — 0 for 

i — a og ikke som Plateaus Kurve for à = 0, beror naturligvis kun paa, at han har 

sat Grundens Intensitet « — 0, hvilket praktisk aldrig kan finde Sted. Ogsaa her tor der 

vel siges at vere al onskelig Overensstemmelse mellem Theori og Erfaring. 

Det er indlysende, at naar Irradiationstilvexterne voxe med voxende ö, medens «a 

er konstant, saa maa de ogsaa voxe med aftagende 4, medens ¢ er konstant. Denne Folge 

af Theorien lader sig experimentalt godtgjore. Kleber man en overalt lige bred Stribe 

hvidt Papir paa en Grund, der i Belter gaa fra sort til lyst graat, saa vil Striben synes 

bredest, hvor den ses paa sort, og smallest, hvor den ses paa graat, hvilket netop er at 

vente, da Grundens Intensitet « er mindre for sort end for graal. Videre ville vi ikke gaa 
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ind paa disse Konsekvenser af Theorien, da de ere uden Betydning for vort egenlige Maal, 

og nærmest tjene til at vise, at de mathematiske Udviklinger kunne gjøre Rede for alle 

Erfaringer. 

Langt vigtigere vil det derimod vere for os at faa undersogt, hvorledes Irradia- 

tionstilvexten forholder sig i det Tilfelde, at det ideale Nethindebilledes Brede er lille i 

Sammenligning med Spredningscirklerne, thi i saa Fald ville Lysforholdene i Billedet, som 

allerede berort, blive forskjellige fra de hidtil behandlede. Lad i Fig. 9 AB vere et Snit 

gjennem et rektangulert Nethindebillede, ABCE betegner da som for Intensiteten i Billedet, 

hvis der ingen Spredning finder Sted. Men Grensestraalerne A og B mellem Objektet og 

Grunden spredes henholdsvis over Strækningen OK og FN. Mellem O og F maa derfor 

Intensiteten voxe ganske ligesom tidligere (Fig. 5), da alle de mellem A og B træffende 

Straaler naa ud hertil, idet de spredes, og Grunden naturligvis ogsaa irradierer ind over 

Objektet. Et Punkt i Afstanden x fra © har altsaa Intensiteten: 

Tage ee nr 

Fra Punktet F at regne maa Forholdene derimod forandre sig. Mellem F og A maa Inten- 

siteten nemlig stige langsommere end Tilfældet vilde vere, hvis Objektet havde havt en 

større Synsvinkel, fordi der mellem A og F mangler Spredningscirkler fra de Straaler, som 

i et større Billede vilde findes tilhøjre for B. E re 

Vi kunne dog let beregne Lysfordelingen 

mellem de nævnte Punkter, naar vi som tid- 

ligere betragte Objektets og Grundens Spred- 

ning hver for sig. Vi begynde med Objektet. 

Er Billedets Brede b— Au, saa maa R 

Intensiteten I, i et Punkt mellem F og A i ie, 

Afstanden y— py fra F blive: / 

I, = (pt+p+i+tp+2+...p+ A) v VAN 

Be Bip, BY. 6 
= (pP +5) v= At + yi yoy 
| 2 q\q 24 eg) 

Altsaa har man, da A LA qg —= og p= 9; |b oa 
L 7 L PE 

É by bY, _ vey +o), a ae 
i = + 2 — == 2. 

3 Ås 22, 23? Fig. 7. 

Her er Punktets Beliggenhed imidlertid angivet ved dets Afstand fra F; skal O som 

tidligere tages til Begyndelsespunkt, maa man i ovenstaaende Formel sætte y — x — OF. 

Vidensk. Selsk. Skr., 6 Række, naturvidensk, og mathem. Afd. I, 44. 72 
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Men da man, som Fig. viser, har OF — b, faas altsaa som Udtryk for Intensiteten mellem 

F og A: 
b (2a — 0); 

9%? I, = 

Vi komme nu til Grundens Spredning. Lig. 4 giver et Udtryk for Intensiteten i 

et Punkt æ mellem O og A, men dette gjelder kun nøjagtigt under Forudsætning af, at Breden 

b er saa stor, at Lysspredningskredsene fra Grunden mellem B og N (Fig. 9) ikke kunne 

rekke over Objektets Nethindebillede. Fig. 9 viser derimod, at der paa FA falder Lys, 

hidrorende fra Straalerne hinsides B I Afstanden y fra F maa Intensiteten af dette Lys 

vere (jvfr. Lig. 2): 

A, == = — 

som, idet y — æ—b, bliver til: 

A — 3. ET 

Størrelsen A, maa altsaa adderes til den ved Lig. 4 givne Størrelse A, for at give det 

fuldstendige Udtryk for Grundens Intensitet mellem F og A. Og den mellem disse Punkter 

ved den samtidige Spredning af Objekt og Grund fremkaldte Lysfordeling er altsaa bestemt ved: 
_ be Te b) , x? a (x — b)? 1,4 WAS on en 3? 

9 M: = ah PD Le EE (Lig. 12). 
Paa analog Maade kan man finde et Udtryk for Lysfordelingen indenfor Objektets Grænser, 

mellem A og B. Dette har dog ingen Betydning for os her, hvorfor vi ville indskrænke 

os til at bestemme Intensitetens Maximum, som falder i M, Midtpunktet af AB. Betragtes 

forst Objektet, har man: 

tw 2|(a—8) + (a3 4 1) +: (0-2 +8) |» 21-2) à 
b m 

men da 2 = —, q — —, har man altsaa: 
[71 121 

ee (15) å 
3 43 

Grundens Intensitet i Punktet M faas af Lig. 5. Sættes heri: 

aS il = s+? 

faar man: 



Den fulde Intensitet bliver altsaa: 

by \ 
te Aye ar de ia cg BIE Mann) hr (Lig. 13). 

For b < 23 giver Lig. 13 In + Au < à, for b = 23 faas Iy + Ay — i. Altsaa først naar 

Nethindebilledets Brede er bleven lig Spredningscirklens Diameter 23, vil Billedet paa et 

enkelt Punkt, nemlig i M, naa den Lysstyrke, som det vilde have havt overalt, saafremt 

der ingen Spredning fandt Sted. De tidligere udforte Beregninger over Irradiationen ved 

store Objekter gjælde altsaa for b > 2z 

Da 6 indgaar saavel i Lig. 12 som Lig. 13, bliver Intensiteten i de forskjellige 

Punkter afhengig af Nethindebilledets Storrelse, og der vil folgelig vere Anledning til at 

undersøge, hvilke Tilvæxter Irradiationen giver Billedet, naar 6 varierer, medens alle andre 

indgaaede Storrelser ere konstante. — I Analogi med det tidligere udviklede maa man 

antage, at den Intensitet, der ligesom danner Grænsen mellem det, der regnes til Grunden, 

og det, der regnes til det irradierende Objekt er bestemt ved: 

= Vay + An) 

hvor « er Grundens, I+ Ay Maximumsintensiteten. Men her bliver to Muligheder, thi 

enten kan Grænsen falde mellem O og F eller mellem F og A, og for hvert Tilfælde faas 

en serlig Formel til Beregning af dens Beliggenhed. Ligger Grensen mellem O og F, har 

man ifelge Lig. 6 og Lig 13: 

ER b bie 
ats ia = Valet? (1— 2) al, 

som lost med Hensyn til æ giver 

Da nu t= 3—x, faar man altsaa: 

2 / ze le 22 ) Ben: (Lig. 14). 
| ValVı+ (1 tz)" a ) i 

Ligger Grænsen derimod mellem F og A, har man ifølge Lig. 12 og 13: 

i Ga = Vai = | 

som lost med Hensyn til a giver: 

eller, da { — 3 —x: 

: (Lig. 15). ES | at 

aS | à = | [8 à = 

= 

™ 

als 
if 
alo Ca a = 

es 

~ 

s || 
RS 

no 
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Naar man nu vil benytte disse Formler lil at bestemme ¢ for forskjellige Verdier 

af b, saa bliver der Sporgsmaal om, naar man skal anvende den ene og naar den anden. 

— Lig. 14 gjælder i det Tilfælde, at Grænsen falder mellem O og F, altsaa t > FA — s—b; 

Lig. 15 derimod, naar Grænsen falder mellem A og F, altsaa for t< FA — 3—b. Da 

man nu for store Verdier af b maa have £ > 3—b, maa man altsaa anvende Lig. 14, saa- 

lenge man har med forholdsvis store Verdier af b at gjore, og saasnart man ved aftagende 

b kommer til en Verdi af {<< s—b, maa man for denne og alle mindre Verdier af b 

anvende Lig. 15. 

x : TE AR: i l 
Vi benytte nu Formlerne til at bestemme ¢ Værdier, idet vi antage Forholdet = = — 

Ril 
Indsættes i Lig. 14 successivt b = 23, b— 1,83 0.s.fr., faar man: 

b = 22 15870016 1,0 0,8 0,4 0,3 0,2 0,1 0,01 

t = 0,5043 0,506 0,510 0,545 0,565 0,637 0,654 0,676 0,666 0,555 

CRC CT NON ON EN ON EM PSE az 

Herved er kun at bemærke, at da 0,654 < I —0,3, er der for denne og de lavere 

Verdier af b anvendt Lig. 15 til Beregning af ¢. Tabellen viser, at Tilvexten ¢ indtil en 

vis Grænse voxer med aftagende, Verdier af b. Heraf følger tildels et andet ret interessant 

Forhold. Objektets tilsyneladende Brede, d, maa vere Summen af det ideale Nethinde- 

billede og Irradiationstilvexten til begge Sider; man har altsaa d — b+ 2t. Nu viser 

Tabellen, at d aftager meget langsommere end b. Medens nemlig b formindskes fra 2s 

til 0,013, altsaa til ‘/200 af sin oprindelige Størrelse, synker d knapt til ls. Indenfor ikke 

altfor vide Grenser kan d altsaa betragtes som konstant, uafhengig af b, eller med andre 

Ord: et Objekts tilsyneladende Størrelse er konstant, uafhængig af dets Synsvinkel, naar 

denne kun er lille. Disse to Resultater af de theoretiske Betragtninger, # Voxen og d° 

Konstans, ere for saa vidt interessante, som de bevise Theoriens fuldstændige Gyldighed; 

selve Setningerne ere nemlig forlengst experimentalt fastslaaede, den forste af Volkmann, 

den sidste af Aubert. Da de af disse Forskere brugte Forsegsmethoder i alt væsenligt 

stemme overens, men Auberts Forsøg ere de fuldstendigste, holde vi os ved den nærmere 

Omtale af Methoder og Resultater udelukkende til hans Fremstilling. 

Som Objekt benyttede Aubert to paa sort Grund anbragte 2™" brede hvide Papir- 

strimler, hvis indbyrdes Afstand lod sig forandre. Om Forholdet mellem Lysningen af det 

hvide og det sorte siger Aubert ved Omtalen af disse Forsog intet, men da det af ham 

benyttede sort ellers altid angives til Ysr af det hvide, kan man vel antage, at dette ogsaa 

har været Tilfældet her!) Synsvinklens Størrelse varieredes paa en ejendommelig Maade, 

1) Det er af denne Grund, at der ved Beregningerne ovenfor er sat a/å = 1/51, for at Forholdene skulde 

blive saa vidt mulig ens. 
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nemlig ved Hjælp af det af Volkmann konstruerede Makroskop!). Det bestaar af en 

Samlelinse med ganske kort Brændvidde (15™™ til 60"), der er indsat i et indvendig sværtet 

Ror, som kan forlænges og forkortes. Af Objektet frembringer Linsen et virkeligt Billede, 

der betragtes i forskjellig Afstand og saaledes egenlig bliver det Objekt, hvis Synsvinkel 

varieres. Ved selve Apparatets Indretning er det imidlertid givet, at Øjets Afstand fra 

Linsebilledet ikke lader sig forøge udover visse temmelig snævre Grænser; for at faa en 

stor Variation i Synsvinklen maa man derfor benytte Linser af forskjellig Brændvidde. Denne 

Omstændighed fortjener Opmærksomhed, fordi Spredningen i Øjet paa Grund af ufuldkommen 

Akkommodation derved er reduceret til et Minimum, idet Objektet, det af Linsen dannede 

virkelige Billede, altid betrågtes paa temmelig kort Afstand. Og da den ovenfor givne 

mathematiske Udvikling netop forudsætter den ufuldkomne Akkommodation som medvirkende 

Faktor, kan man ikke vente at finde fuld Overensstemmelse mellem Beregning og Forsøg. 

For at bestemme Irraditionens Størrelse gik Aubert saaledes til Værks. De to 

hvide Papirstrimler, der hver for sig saas under Synsvinklen b, bleve nærmede mod hinanden, 

indtil deres indbyrdes Afstand forekom lagttageren ligestor med selve de hvide Objekters 

Brede. Afstandens lineære Størrelse blev saa maalt, og deraf kunde dens Synsvinkel d 

beregnes. Da d viste sig at være større end b, var det indlysende, at de hvide Objekters 

Brede ved Irradiationen var forstørret. Altsaa var Tilvæxten i Synsvinkel, ¢, givet ved Formlen: 

d—b 
er D = EN à = 

Vi ville nu betragte en enkelt af Auberts paa denne Maade beregnede Forsogs- 

rekker.*) Tallene angive Synsvinklerne i Sekunder. 

b= 45" 36 30 26 225 20 18 15 15 roe 10 

d = 146 153 150 143 140 140 148 148 146 165 153 

nl ER TT 72 

Tager man nu Hensyn til, at den saa usikre Bedømmelse af parallelle Stribers Brede 

nodvendigvis maa medfore ikke ringe Observationsfejl, saa viser denne Forsogsrekke tydeligt 

Rigtigheden af de to ovenfor udviklede Love: 1°, at ¢ voxer med aftagende b, og 2°, at 

Objektets tilsyneladende Brede d er konstant for meget smaa b. At Forsøgene ikke vise 

en ringe Aftagen af d‘ Verdier, saaledes som Theorien fordrer, tor vel skrives paa Obser- 

vationsfejlenes Regning i Forbindelse med den tidligere paaviste Inkongruens mellem For- 

sogsomstendighederne og de theoretiske Forudsætninger. 

Til yderligere Stotte for det interessante Resultat, at d er konstant, anforer Aubert 

‘) Aubert: Phys. der Netzhaut, pag. 199. 

*) Phys. Optik, pag. 582. 
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et andet Forsøg. Han betragtede Linjer af 1,5™™, 1™, (5% og 0,25"% Brede og omtrent 

30™" Længde i en Afstand af 3—4™ og de syntes da alle lige brede men af højst forskjellig 

Lysning. Dette Forsøg er dog næppe beviskraftigt. Lægger man nemlig de irradierende 

Linjer i Forlængelsen af hinanden, saa hører der «en god Vilje» til at se dem lige brede; 

de fleste af de Personer, som jeg lod gjentage Forsøget, erklærede, at de ikke kunde 

opfatte dem som lige brede. Lægges de derimod parallelt ved Siden af hinanden med saa 

stor indbyrdes Afstand, at de ikke ved Irradiationen lobe sammen, saa har man meget 

ondt ved at afgjore, om 

man ser dem lige brede 

eller ej. Ved en Æn- 

dring af Forsoget lader 

det sig imidlertid op- 

naa. Paa sort Grund 

trekkes flere Grupper 

a af parallelle hvide Stri- 

ber, f. Ex. 10 Striber 
1,2 1,6 

i hver Gruppe. Stri- 

bernes Brede er for- 

skjellig. I en Gruppe 

ere de alle 1,6™™ brede, 

i en anden 1,2™ osfr. 

à Deres indbyrdes Af- 

stand er overalt saa 

stor, at Summen af en 

0,8 On Stribes Brede og dens 

Afstand fra den neste 

Stribe er konstant, f.Exs 

zum! Er Stribernes 

Fig: 8: Brede Wem bliver 

deres indbyrdes Afstand altsaa 0,4™™ osv. Paa denne Maade er Fig. 10 konstrueret. Nu 

er det indlysende, at saafremt de hvide Linjer alle irradiere til samme Brede, saa maa de 

fire skraverede Kvadrater i Fig. 10 alle samtidig vise sig som skraverede, naar man fra et 

fjærnt Punkt, hvor de enkelte Striber ikke kunne skjelnes, nærmer sig til Tavlen. Og hvis 

de ikke irradiere til samme Brede, saa maa det Kvadrat først opfattes som skraveret, hvis 

Striber faa den mindste Tilvæxt ved Irradiationen. — Ved de Forsøg, som jeg har anstillet 

med denne Figur, er det kun i et eneste Tilfælde lykkedes for en lagttager med overordenlig 

skarpe emmetropiske Øjne at opløse et af Kvadraterné for de andre. Det maa derfor anses 
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for bevist, at for smaa Synsvinkler er den tilsyneladende Brede af hvide Objekter paa sort 

Grund saa at sige konstant. 

Vi kunne nu samle de experimentalt og theoretisk godtgjorte Resultater af vore 

Undersøgelser over Irradiationen af lyse Objekter paa mørk Grund i følgende Oversigt. 

1. For Objekter, der ses under saa stor en Synsvinkel, at deres ideale Nethinde- 

billeder ere større end Spredningscirklernes Diameter, er Irradiationstilvæxten for et givet 

Øje i bestemt Akkommodationstilstand konstant, uafhængig af Objektets Synsvinkel, saalænge 

Forholdet mellem Grundens og Objektets Lysning a/é er konstant. 

2. Aftager Forholdet a/c, det være sig nu derved at à voxer, medens & er konstant, 

eller derved at @ aftager, medens © er konstant, saa vil Irradiationstilvæxten voxe, og det 

modsatte finder altsaa Sted, naar gl voxer. 

3. For Objekter, der ses under saa lille en Synsvinkel, at det ideale Nethinde- 

billedes lineære Udstrækning er mindre end Spredningscirklens Diameter, vil, forudsat at 

ali er konstant, Irradiationstilvæxten voxe saaledes med aftagende Synsvinkel, at Objektets 

tilsyneladende Storrelse er konstant. 

Inden vi nu gaa over ti] at udlede Konsekvenserne af disse Love med Hensyn til 

Objekters Synlighed, maa vi med et Par Ord omtale Irradiationsforholdene ved mørke 

Objekter paa lys Grund. — Ser man f. Ex. et sort Kvadrat paa hvid Grund under en stor 

Synsvinkel, saa maa Kvadratet, idet Grunden irradierer ind over det, synes formindsket. 

Dette følger ligefrem af det tidligere udviklede, at Grænsen mellem Lys og Mørke altid 

rykkes ud i Irradiationszonen. Ses Kvadratet derimod under en lille Synsvinkel, saa vise 

Auberts Forseg, at det morke Objekt folger samme Lov som det lyse. Det voxer ved 

Irradiationen paa en saadan Maade, at dets tilsyneladende Storrelse er konstant, men Irra- 

diationstilvexterne ere mindre end de, et hvidt Objekt med samme Synsvinkel vilde faa. 

Theorien formaar at gjore Rede for begge disse Kjendsgjerninger. Men for ikke at gjore 

dette Arbejde vidtlofligere end nødvendigt, skal jeg ikke gaa nærmere ind herpaa. 

Irradiationens Indflydelse paa farvelese Objekters Synlighed. 

Vi ville nu udvikle Konsekvenserne af de i forrige Afsnit fastslaaede Irradiationslove 

med Hensyn til farvelose Objekters Synlighed og derved søge at fastsætte Betingelserne for, 

at et Objekt kan blive synligt for os. Ligesom tidligere indskrænke vi os her til at under- 

søge lyse Objekter paa mørk Grund. Saafremt nemlig Irradiationsfenomenerne ere i Stand 

til at forklare de Love, som gjælde for disses Synlighed, tor man forudsætte, at en analog 

Forklaring vil kunne gjennemfores for morke Gjenstande paa lys Grund, selv om Forholdene 

ikke ere ganske ens i begge" Tilfælde. Og da det dog er umuligt her at udtømme hele 
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dette righoldige Emne, vil det være heldigst at indskrænke sig til et enkelt Tilfælde og 

undersøge det grundigt. 

Den Vej, man her maa gaa, vil være følgende. Auberts Antagelse, at et Objekt 

vil være synligt, naar det sender en bestemt Mængde Lys til Øjet, uanset om denne Lys- 

mængde træffer et større eller mindre Areal af Nethinden, giver os i Forbindelse med 

Irradiationslovene Midler i Hænde til ad Beregningens Vej at opstille en Formel for Lys- 

styrkens og Synsvinklens indbyrdes Afhængighed. Denne ville vi først udlede og derpaa 

prøve dens Gyldighed ved Forsøg. Viser den sig da at stemme med Erfaringen, saa maa 

Auberts Hypothese derved siges at være i højeste Grad sandsynliggjort. Skulde den 

derimod ikke stemme, maa Aarsagen sikkert søges i den hypothetiske Forudsætning, idet 

selve Irradiationslovene ved den dobbelte, theoretiske og experimentale Begrundelse, vi i 

forrige Afsnit have givet dem, maa antages at vere hævede over enhver Tvivl. — Inden vi 

imidlertid gaa over til vor egentlige Opgave, ville vi underkaste den Hypothese, der skal 

legges til Grund, en kritisk Behandling. 

Er Auberts Antagelse i og for sig sandsynlig? Med et vist Forbehold maa dette 

Spørgsmaal besvares bekræftende. Der er erfaringsmessig intet til Hinder for at antage, 

at en svag Paavirkning af et større Antal Nethindeelementer kan gjøre Fyldest for en 

stærkere Irritation af et enkelt eller nogle faa af disse. Men dog kun indenfor en be- 

stemt Grense. Thi tenker man sig nemlig den mindste Lysmengde, som er i Stand til 

at fremkalde en Fornemmelse, naar den treffer en ganske lille Del af Nethinden, fordelt 

over et stadigt voxende Areal af denne, saa maa Belysningen i hvert enkelt Punkt tilsidst 

kunne blive saa ringe, at de enkelte Nethindeelementer ikke lenger paavirkes. I saa Fald 

kan der aabenbart heller ikke udløses nogen Fornemmelse, og vi nodes derved til at opstille 

folgende to Betingelser: 

1° En Lysfornemmelse vil kunne opstaa, eller, hvad der her kommer ud paa det 

samme, et Objekt vil blive synligt, naar den Lysmængde, det sender til Øjet, blot ikke 

synker under en vis Minimumsverdi eller fordeles over et Areal, der overskrider en bestemt 

Storrelse. 

2° Finder dette sidste Sted, saa at derved Belysningen i ethvert af Nethindebilledets 

Punkter synker under en vis Størrelse, saa maa den hele, Øjet træffende Lysmengde, 

forøges i et til Arealets Størrelse svarende Forhold, for at Objektet atter skal blive synligt. 

Af disse to Antagelser vil dog kun den første finde Anvendelse her. Lad os nemlig 

antage, at vi betragte et paa sort Grund anbragt hvidt Objekt, der er saa svagt belyst, at 

det bliver usynligt endnu medens b > 22. Lyset i det centrale Parti af det irradierede 

Nethindebillede vil da, som ovenfor paavist, have samme Intensitet som overalt i det ideale 

Billede, nemlig ©, og denne er uafhængig af Synsvinklen. Det er altsaa ikke muligt, at 

Objektet ved aftagende Synsvinkel kan blive usynligt, fordi Belysningen i ethvert Punkt 
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synker under en bestemt Størrelse, og vi have derfor kun den Antagelse at holde os til, 

at der ved Irradiationen kan spredes saa meget Lys ud over Objektets tilsyneladende Grenser, 

at den resterende samlede Lysmengde ikke kan fremkalde nogen Fornemmelse. Men ere 

vi saaledes i det Tilfælde, hvor b > 2z, bestemt henviste til at antage en vis konstant 

Lysmengde som Grensen for Objektets Synlighed, saa vil det i al Fald vere det natur- 

ligste at prove, om denne Antagelse ikke ogsaa skulde passe for det Tilfælde, at b < 2z, 

skjondt Intensiteten her ved aftagende Synsvinkel synker i ethvert af Nethindebilledets 

Punkter (jvfr. Lig. 13). — Vi gaa nu over til at prøve Hypothesen paa den ovenfor om- 

talte Maade. 

Som Objekt ville vi antage et paa sort Grund anbragt hvidt Kvadrat, der belyses 

af en enkelt Lysgiver opstillet i bestemt Afstand fra Kvadratet. Saalenge vi nu ikke lige- 

frem forandre enten Grund eller Objekt, vil Forholdet mellem de fra hver Arealenhed af 

disse reflekterede Lysmengder, wi, være konstant. Betragte vi altsaa Kvadratet i en vis 

uforanderlig Afstand, vil Forholdet a/¢ mellem Nethindebilledets og Ojegrundens Belysning 

vere konstant, hvilken end Lysgiverens Afstand fra Objektet er. Følgelig kan man variere 

den absolute Belysning efter Forgodtbefindende, uden at Irradiationstilvexten forandres (jvfr. 

den anden Irradiationslov). Betragte vi nu til en Begyndelse Objektet i saa stor en Afstand, 

at dets tilsyneladende Storrelse ifolge den tredje Irradiationslov er uforandret, selv om Qjets 

Afstand forøges, saa vil altsaa det irradierede Nethindebillede have en konstant Udstrækning 

d. Er det ideale Nethindebilledes liniere Udstrekning som tidligere b, og er dets Belysning, 

Lysstyrken paa hvert Fladeelement 2, saa vil den hele Øjet træffende Lysmengde vere b?2. 

Af denne maa nu en Del gaa tabt for vor Opfattelse, nemlig den Del, der spredes ud over 

de tilsyneladende Grenser for Objektet. Til at beregne Storrelsen af denne Lysmengde 

giver Lig. 14 og 15 de fornedne Midler, men man kommer ved en saadan Beregning til 

meget komplicerede Udtryk. Og da tilmed den tabte Lysm&ngde er overmaade ringe, dels 

fordi største Delen af det Areal, over hvilket Lyset spredes, opfattes som hørende til 

Objektet (jvfr. Tab. S. 24), og dels fordi en Del Lys fra Grunden irradierer ind over 

Objektet og erstatter Tabet, saa bliver det at foretrekke, fremfor at udlede de komplicerede 

Formler, ganske at se bort fra Lystabet og betragte hele Lysmængden b?% som virkende 

jndenfor Objektets tilsyneladende Grænser. At Lyset her nu ingenlunde er jævnt fordelt 

men derimod nærmest som Kurven SRT (Fig. 9) viser, er ifølge vor Forudsætning aldeles 

ligegyldigt. Objektet vil altsaa blive usynligt, naar b?i derved, at enten b eller é formindskes, 

synker ned under det Minimum af Lys, som under de givne Forhold kræves til at udløse 

en Fornemmelse. Dette Minimum vil naturligvis vere forskjelligt for forskjellige Øjne, det 

vil tillige variere med Nethindens Adaptionstilstand i et givet Øje og endelig med den 

Kontrast, som Objektet danner mod Grunden. Disse Momenter forudsat konstante, vil 

Objektet ophøre at være synligt, naar: 

Vidensk. Selsk. Skr., 6 Række, naturvidensk, og mathem. Afd. I, 11. 73 



DE == (Uf. 

idet U er den netop umerkelige Lysmengde. Har man nu i et andet Tilfælde 

OF Gy == WS, 

saa bliver altsaa: (Dy == (ze 

Men da b/b, — s,/s, hvor s og s, betegne Synsvidderne, Øjets Afstande fra Objektet, og 

tillige 4e, — a,?/a?, hvor a og a, betegne Lyskildens Afstande fra Objektet, saa bliver: 

æ = = = =. CUT == GEOR 0 S954 oo 6 cle, TI) 

Resultatet er altsaa, at for meget smaa Synsvinkler vil Produktet af Øjets og Lyskildens 

Afstand fra Objektet vere konstant, naar Objektet netop er bleven usynligt. — Ganske den 

samme Lov, som her er funden for Synlighedens Ophør, maa naturligvis ogsaa gjelde for 

dens Begyndelse. For visse Verdier af b og ¢ maa man have b?i — m, hvor m betegner 

den netop mærkelige Lysmængde, og en med den ovenfor givne analog Beregning fører da 

til ganske det samme Resultat. Det er imidlertid indlysende, at man ikke kan vente, at 

Erfaringen skal vise mere end Tilnærmelse til denne Loy, eftersom den hviler paa en ikke 

uangribelig Simplifikation. 

Anderledes stiller Sagen sig, naar Objektet betragtes under saa stor en Synsvinkel, 

at b> 2s, i hvilket Tilfælde Nethindebilledet ved Irradiationen faar en konstant Tilvæxt 

(jvfr. første Irradiationslov). Her synes en nøjagtig Formel for Lysstyrkens og Synsvinklens 

indbyrdes Afhængighed at kunne opstilles, idet vi kunne beregne den Lysmængde, som 

virker indenfor Objektets tilsyneladende Grænser. Det kan nemlig bevises, at der paa enhver 

Linje vinkelret paa en af det ideale Nethindebilledes Sider maa tabes en Lysmengde ke, 

hvor k er konstant, uafhængig af b og i. Ifølge Lig. 9 er nemlig Afstanden x fra Spred- 

ningens yderste Punkt til Objektets tilsyneladende Grænse kun afhængig af 3 og ai Men 

ali varierer ikke, som tidligere paavist, selv om ö varierer, saalænge Objekt og Grund er 

uforandret. For konstant z, altsaa for samme Øje i given Tilstand, vil Afstanden æ følgelig 

være en aldeles uafhængig Konstant, som vi kunne kalde g. Spørgsmaalet bliver nu kun, 

hvormeget Lys der falder paa g. Lig. 2 giver et Udtryk for Intensiteten af det fra Objektet 

irradierende Lys i et Punkt i Afstanden x fra Spredningens yderste Punkt O, nemlig: 
9 x? 

Tr == 
Wl] s. 

> 27 

Altsaa maa den hele tabte Lysmængde blive: 

g athe Ware x 
> ik — > Mer k . 8. 

Da der paa enhver Linje vinkelret paa en af det ideale Nethindebilledes Sider tabes 

nm 

Lysmengden k.i, maa der fra hele Billedet tabes 46. ki, idet Billedets Perimeter er Ab. 

Men nu irradierer ogsaa Grunden, hvorved Objektet modtager et Tilskud af Lys fra denne. 
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Fig. 5 viser, at denne Tilvext er dels alt det Lys, der fra Grunden spredes over AK, og 

dels det, der paa OA falder indenfor Objektets tilsyneladende Grænse. Ved Lig. 4 og 5 

bestemmes denne Lysmengde at vere: 
z 2 22 D 2 

> u(t 3.) > (2435) — fr 
g 

Objektet modtager altsaa i det hele fra Grunden Lysmængden 4bk,a. Og da Objektets 

oprindelige Lysmængde er b?i, maa det følgelig blive usynligt naar: 

b?i — Abki + Abk,a = U, 

hvor U som tidligere betyder den største Sum af Lys, der kan falde paa en begrænset Del 

af Nethinden uden at fremkalde nogen Fornemmelse. Bliver nu à forøget til à, saa vil 

Objektet først igjen blive usynligt, naar b er formindsket til b,, bestemt ved Formlen: 

bi, — 4b, ki, + 4b,k,a, = U, 

og man har altsaa som Udtryk for det indbyrdes Afhængighedsforhold mellem Belysning og 

Synsvinkel: 

b?; — 4bki +4bk,a = bi, — 4b,hi, + 4b kya, ...... (Lig. 17). 

som skrives: 

bi — Abi (kh, $) pe, ie (ii %), 
\ ı \ 27 

Men da man har: a = a,/i,, idet disse Forhold, som tidligere udviklet, ere uafhængige 

af den absolute Størrelse af 2, kan man sætte: 

a a 
k—k, ee == k—k, =. 

i OF 
Indsættes tillige som tidligere: 

b SÅ (2 a,” 
BE — - 08 — = 

| i å S Be a 

faar man: 
(74 [74 a 

Sia; , sa" k—k\ i ‚„k—k,i ete KÆRE 
Zt —! I 0 1 — 4 © eller idet — —— = c 
s?a? sa? b, 1 by 

$,a,2(s, —4es) = COTA eS 4A) Es pace. Gop c (Lig. 18). 

Denne Ligning giver forst et Udtryk for sa, idet: 

a ate une). ee PAR 

1—4c 1—4c. 

Lad os nu antage, at vi ved et enkelt Forsøg have bestemt de sammenhorende 

Verdier s, og a,, saa viser Udtrykket for sa, at dette Produkt vil voxe med aftagende 

Verdier af s. Ligningens højre Side indeholder nemlig kun den variable s, idet det i 

Størrelsen c indgaaende b, er konstant for givne Verdier af s, og a,. — Hvis altsaa de 

Forudsætninger, paa hvilke vore Beregninger hvile, ere rigtige, saa maa man, naar man 

experimentalt har bestemt en hel Række sammenhørende Værdier af s og o, finde, at 
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Produktet as for meget store Værdier af s er konstant (jfr. Lig. 16), men naar s synker 

under en vis Størrelse, begynder as at voxe. Derved blive vi i Stand til nærmere at prøve 

Rigtigheden af Lig. 17 eller 18. Løses denne sidste med Hensyn til c, faas: 
s?a? —s 2a 2 

c= Esta = TE) De FS ene (Lig. 19). 

Af denne Formel kan c bestemmes, naar man vilkaarlig vælger to Par sammenhørende 

Verdier af s og a og indsætter disse for s og a, s, og a,. Dog maa man naturligvis 

kun tage saadanne Verdier af s og a, for hvilke Lig. 18 gjelder, og det er derfor af 

Interesse, at man ved at beregne Produkterne s. a strax kan se, for hvilken Del af For- 

sogsrækken Lig. 16 og for hvilken Del Lig. 18 maa antages at gjælde. Er c saaledes 

funden, vil man vere i Stand til at beregne Verdien af s for en hvilken som helst opgiven 

Verdi af a. Thi af Lig. 18: 

$a,” (s, —4cs) = s?a* (1 —4c) faas: 

4cs,a $701" 
— — ————— — (0, altsaa 
a? (1—4c) a? (1—4e) a: 

s’—+s 

J (SE RE Pd) 

Si NORD je en EE Se (Lig. 20). 
a? (1 — Ac) 

Indsettes her for s, og a, et Par af de, ved Forsøg bestemte, sammenhørende Verdier 

og tillige, det ved Lig. 19 fundne c, saa indgaar endnu kun Størrelsen a i Formlen. Til- 

legges der altsaa denne en vilkaarlig Verdi, skal det beregnede s svare til det ved For- 

sogene fundne s, saafremt ellers Lig. 18 er det sande Udtryk for Afhengighedsforholdet 

mellem s og a. — En Mislighed kleber dog ved denne Fremgangsmaade, hvorunder Over- 

ensstemmelsen mellem de beregnede og fundne Verdier af s vil lide. Idet nemlig c 

beregnes af to vilkaarligt valgte Par Verdier, og s derpaa af c i Forbindelse med et af 

disse Par Verdier, vil der blive en konstant Fejl ved s, hidrorende fra de Observationsfejl, 

som uundgaaelig ville findes ved_de til Beregningen valgte Verdier. Denne lod sig vel 

eliminere, naar man af f. Ex. tre eller fire sammenhorende Verdier beregnede den sand- 

synlige Verdi af c, og derpaa af denne paa tilsvarende Maade bestemte s, men det vilde 

aabenbart gjore Preven yderst vanskelig uden at gjore den meget paalideligere, da en even- 

tuel Overensstemmelse mellem Beregning og Forsog egenlig treder lige saa tydeligt frem, 

naar s er beheftet med en konstant Fejl, som naar den er befriet for denne. 

Vi ville nu gaa over til at prove Konsekvenserne af vore theoretiske Udviklinger 

ved Forsøg”). 

1) Da det forekommer mig at være ikke uden Interesse, skal jeg bemærke, at de følgende Forsøg vare 

anstillede, før jeg ad theoretisk Vej fandt de angivne Love. Det var netop Umuligheden af at ud- 

drage en Lov af Forsøgsresulsaterne, der førte mig ind paa de theoretiske Betragtninger. 
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Som Objekt tjente fire hvide Kvadrater med 1™" Side anbragte i en Firkant med 

en indbyrdes Atstand af 40™" paa en sort Skjerm. Denne Skjærm udgjorde Bunden af en 

fortil aaben, indvendig svertet Kasse af kubisk Form med 20% Side. Kvadraterne bleve 

belyste af et enkelt Stearinlys, anbragt i en høj lukket Kasse, der kun paa den mod Objektet 

vendte Side havde en Aabning af passende Storrelse. Ved sorte, paa forskjellige Steder 

hensigtsmæssig anbragte Skjerme var der yderligere draget Omsorg for, at intet fremmed, 

fra Loft eller Vægge reflekteret Lys kunde træffe Objektet og derved gjøre Forsøgs- 

resultaterne tvivlsomme. Objektet var opstillet i den ene Ende af en 12" lang, mørk Gang 

i Højde med Iagttagerens Øje, og Lysgiverens Stilling var en saadan, at Lyset faldt saa 

vidt mulig vinkelret paa Kvadraterne. Forsøgene udførtes nu saaledes, at Lysgiveren ind- 

stilledes i en nøjagtig udmaalt Afstand fra Objektet. lagttageren traadte derpaa saa nær | 

hen til dette, at han kunde se de fire Kvadrater skarpt, og fjærnede sig derpaa ganske 

langsomt med Blikket rettet paa Kvadraterne, indtil disse definitivt vare forsvundne. Det 

hænder nemlig jævnlig, naar man langsomt fjærner sig fra et Objekt, især i Nærheden af 

Synlighedens virkelige Grændse, at Gjenstanden ganske pludselig forsvinder. Standser man 

saa et Ojebiik, dukker den op igjen, og man kan da atter fjærne sig noget, inden den 

endelig og fuldstændig forsvinder. Denne sidste Afstand har jeg betragtet som den rette 

Grendse. Naar den var naaet, gav lagttageren et Signal, hvorpaa Distancen blev aflest af 

en Medhjælper, for at lagttagerens Øje ikke skulde blændes af det til Aflæsningen nødvendige 

Lys. Det behøver næppe at siges, at der var truffet saadanne Foranstaltninger, at det 

virkelig var Øjets Afstand, som aflæstes. For hver enkelt Afstand af Lysgiveren, blev der 

af hver Iagttager foretaget fem Forsøg; kun naar disse, som det af og til hændte, viste 

meget store Differenser, blev der end yderligere foretaget fem Aflesninger. Middeltallene 

af saadanne fem eller ti Forsøg ere i den omstaaende Tabel givne under Rubriken s. — 

Endnu skal jeg blot anføre, at der selvfølgelig blev draget den største Omsorg for, at lagt- 

tagerens Øje altid før Forsøgenes Begyndelse var fuldstændig udhvilet, frit for Efterbilleder, 

og at der ogsaa mellem de enkelte Aflæsninger blev givet ham Lejlighed til at hvile sig. 

Thi dette er aabenbart conditio sine qua non for, at Lovmæssigheden skal træde frem. De 

mathematisk udviklede Formler, Lig. 16 og Lig. 20, ere nemlig baserede paa den Forud- 

sætning, at U, den netop umærkelige Lysmængde, er konstant for samme Øje. Men 

dette kan aabenbart kun være Tilfældet, naar Nethinden befinder sig i en fuldstændig ud- 

hvilet, adapteret Tilstand. — Vi gaa nu over til en Betragtning af Resultaterne. 

Omstaaende Tabel indeholder Forsogsresultaterne for to forskjellige lagltagere I 

og II. Søjlerne a og s give henholdsvis Lyskildens Afstande og Middeltallene af Øjets 

Afstande fra Objektet. Søjlerne med Overskriften a.s indeholde Produkterne af de sam- 

menhørende Værdier a og s. Disse Produkter ses strax for hver lagttager at falde i to 

Grupper A og B; i den første er Produkterne konstante, i den sidste voxe de derimod med 



570 38 

Alle Afstande ere udtrykte i cm. 

| 
I. 

Højre Øje svagt myopisk, 

venstre Øje normalt. 

II. 

Begge Ojne normale. 

sæ Ser 
a | 8 | a.s | ber. s | a 8 | a.s | ber. s | F. | ee | f. 

50 | 913 | 45600 | 1,50 | 1080 | 54000 | | | 
60 | 772 | 46320 | IA 60 | 914 | 54840 | | | 
80 582 | 46560 80 | 679 | 54320 | | | 

| | | 

Å 100 481 48100 > = m Sa 
100 597 | 59700 TA || | 

120 | 402 | 48240 x | i 
? 150 420 63000 448 + 28 435,3 | + 15,3 

150 327 49050 à \ i 
; 170 395 67150 404 +9 391,3 | = 3,7 

170 | 313 53210 | a | - 200 347 69400 356 | +9 3433 | = 3% 
200 280 56000 276 | 250 278 69500 294 | +16 | 9815 | +33 

B 250 | 235 58750 232 | 300 243 72900 252 .| +9 239.3 | == 3,7 
300 | 198 59400 | 199 | 350 | 214 74900 | 219 | +5 206,8 | +737 

350 176 | 61600 | f@ | 400 | 192 76800 | | 

aftagende Verdier af s. Men dette var netop det første Resultat af vore theoretiske Betragt- 

ninger, at for store Verdier af s skulde Produktet as vere konstant, og derpaa, fra en vis 

Verdi af s at regne, begynde at voxe. — Lad os nu nermere betragte hver af disse Grupper 

for sig. 

Imod ILA kan der næppe rejses nogen Indvending. Den indeholder {vel kun tre 

Bestemmelser, men disse stemme da ogsaa saa fuldkommen overens, som det paa nogen 

Maade kan forlanges. IA derimod viser en svag Stigning af Værdierne as, men sammen- 

lignes denne Stigning med Bs, bliver den aldeles forsvindende. Man tør derfor vistnok 

uden Overilelse erklære, at Formlen as = a,s, med meget stor Tilnærmelse udtrykker 

Afhængighedsforholdet mellem a og s for store Værdier af s. — Vi gaa nu til Gruppe IB. 

Her findes i den fjerde Kolonne med Overskrift: «beregnet s» ud for Verdierne a — 170 

og a = 350 Bogstaverne a og 2. Af disse to Par Verdier for a og s er Størrelsen c 

beregnet ved Hjælp af Lig. 10 og funden c — À. Af denne i Forbindelse med Værdierne 

ala, — 170, s, = 313) er derpaa s beregnet ved Lig. 20, idet der for a successivt er 

indsat a — 200, a — 250 og a = 300. De saaledes beregnede Verdier af s ere givne 

i Sojlen «ber. sr. Som det ses, stemme de beregnede og observerede s saa nøje overens, 

at det vækker Mistanke om at vere rent tilfældigt. Dette viser sig da ogsaa at vere Tilfældet, 

naar vi gaa til, Gruppen IIB. Her ere Værdierne 7 og à benyttede til Beregning af €, 

som er funden ce — !. Denne i Forbindelse med 7 har derpaa ved Hjælp af Lig. 20 givet 

de beregnede s. Disse vise sig alle at vere for store i Sammenligning med de observerede 

s; Differenserne ere givne i den femte Sojle, F. De beregnede s ere aabenbart behæftede 
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med en konstant Fejl, som maa hidrøre derfra, at de til Beregningen benyttede Observa- 

tioner, s; — 597 og s — 192, begge ere for store. Eliminere vi den konstante Fejl, maa 

Overensstemmelsen træde frem. Fejlsummen, SF, er 76; Middeltallet heraf 75 — 12,7 — En. 

Differenserne mellem ber. s og Fx er givet i den sjette Søjle. Disse Værdier stemme 

øjensynlig meget nøje med de observerede s, som det fremgaar af den syvende Søjle, f, hvor 

Differenserne ere givne. Afvigelserne mellem de observerede s og de beregnede s — F,, ses 

at falde til begge Sider, og Summerne af de positive og negative Fejl ere lige store. Det 

maa derfor betragtes som i højeste Grad sandsynligt, at de beregnede Værdier af s kun have 

været behæftede med en konstant Fejl, der har ligesom maskeret Overensstemmelsen 

med de ved Forsøgene fundne s. I Forbindelse med IB beviser IIB altsaa, at Lig. 18 

virkelig giver et exakt Udtryk for Afhengighedsforholdet mellem a og s for smaa Værdier 

af s. Da Konsekvenserne af vore theoretiske Forudsætninger saaledes i et og alt stemme 

med Forsøgene, såa maa selve disse Forudsætningers Gyldighed derved anses som bevist. 

Følgende Betragtning kunde endnu fortjene Opmærksomhed. — I et myopisk Øje 

maa Spredningscirklens Radius z paa Grund af Øjets mindre fuldkomne Akkommodationsevne 

hinsides Fjærnpunktet være større end i et normalt. Heraf følger med Hensyn til Objekters 

Synlighed en dobbelt Differens mellem det normale og myopiske Øje. For det første maa 

den stærkere Spredning i dette sidste medføre, at Objektet bliver usynligt i en relativ 

kortere Afstand — en velbekjendt Erfaring, der ogsaa tydelig bekræfter sig i den oven- 

staaende Tabel. Men for det andet medfører den større Verdi af z, at Loven as = a,s, 

gjælder i langt større Udstrækning for det myopiske end for det normale Øje. Denne Lov 

kan nemlig i Følge den Forudsætning, paa hvilken den hviler, under ingen Omstændigheder 

gjælde for b> 22, men denne Grændseværdi maa i det normale Øje naas ved meget større 

Værdier af s end i det myopiske, fordi Størrelsen 22 er mindre for hint end for dette. 

Ogsaa denne Konsekvens af Theorien bekræftes af Forsøgene. 

Som praktisk Resultat af disse Undersøgelser kunne vi altsaa opstille følgende Love 

for Afhængighedsforholdet mellem Synsvinkel og Belysningsstyrke: 

I. For smaa Synsvinkler gjælder Formlen: sa — s,a,. 

If. Naar Synsvinklerne ere saa store, at I ikke passer, idet Produktet s.a voxer, saa 

gjælder Formlen: 

$,@,7(s,—4ces) = s?a?(1—4e). 

Farvernes Lysningsvariationer og disses Indflydelse paa Farveopfattelsen. 

De ovenfor fremsatte Love om Afhengighedsforholdet mellem Lysgiverens Afstand 

og Synsvidden maatte jo gjælde ligesaa vel for Farveopfattelsen som for Objekters Synlighed, 

saafremt Farvernes Lysninger vare konstante. Thi ligesom vi have sat: 
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1 

bei —4bi (hi) BE Ya ode ep eet (sr) eye 

- 
og derigjennem ere komne til Lig. 17, maatte man kunne sette: 

b2i—4bi (sn) At US (1m) = 
\ 

ey, 

hvor F betyder den største Sum af Farvestraaler, der kan treffe en begrænset Del af Net- 

hinden uden at fremkalde nogen Farvefornemmelse, og ved at sætte de to Udtryk for F 

lige store vilde man da atter komme til Lig. 17. Men nu er det temmelig sikkert, at F 

ikke er uafhængig af Belysningerne, i og æ,, og altsaa ikke har samme Verdi i alle Tilfælde. 

Thi at Gjenstandens Kontrast mod Grunden har Indflydelse paa Størrelsen af U og F staar 

fast: lyse Objekter kunne skjelnes i længere Afstand paa sort end paa graa Grund; Auberts 

tidligere omtalte Bestemmelser af de Synsvinkler, ved hvilke Farveopfattelsen netop ophører, 

vise tydeligt, at Synsvinklens absolute Størrelse for samme Farve ved konstant Belysning 

er afhængig af Kontrasten mod Grunden. Saalænge derimod Kontrasten mod Grunden er 

uforandret, maa man antage, at Størrelsen af U og F er uforandret for samme Øje. Derfor 

regner man U konstant, uafhængig af Belysningen, for et givet Objekt paa bestemt Grund, 

og netop derfor tør man ikke antage F konstant for en given Farve paa en bestemt Grund, 

fordi Farvens Kontrast mod Grunden viser sig at være afhængig af Belysningen. Vi berørte 

ovenfor dette Fænomen, som Aubert støttede sig til for at forklare de experimentalt paa- 

viste Afvigelser fra den af ham antagne Lov. Selve denne Lov have vore Undersøgelser 

vel ikke bekræftet, men derfor mister det omtalte Fænomen naturligvis ikke sin Betydning 

som en Faktor, der maa tages med i Beregningen, naar den sande Lov for Farveopfattelsen 

skal opstilles. At finde en saadan synes der dog for Tiden ikke at være stor Udsigt til, 

da dertil udfordres, at vi kvantitativt kunne udtrykke Kontrastens Indflydelse paa Værdien 

af F. Alt hvad vi vide herom, er den tidligere nævnte lagttagelse, at Farven lettest opfattes, 

naar den hverken danner for stor eller for lille Kontrast mod Grunden. Men kjendte man 

nu blot Farvernes Lysninger ved forskjellige objektive Belysninger, saa vilde man være i 

Stand Lil at angive, om Kontrasten ved en vis given Belysning var stor eller lille, og man 

kunde saaledes, om end ufuldkomment, værdsætte dens Indflydelse. Og endnu ét vilde 

man opnaa ved en nøjagtig experimental Bestemmelse af Farvernes Lysninger. Hvis det 

nemlig derved viste sig, at der for en eller flere Farver fandtes visse Grændser, indenfor 

hvilke man kunde variere Belysningen, uden at Farvernes Lysninger ændredes i nogen 

væsenlig Grad, saa vilde Farvernes Kontrast altsaa heller ikke ændre sig, og man kunde da 

regne F for konstant indenfor disse Grændser. Deraf vilde da atter følge,'at de for Objekters 

Synlighed gjældende Love ogsaa vilde have Gyldighed for Opfattelsen af Farve mellem de 

bestemte Grændser for Belysningen. 
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Ved Helmholtz") og Chodins”) Undersøgelser er det slaaet fast, at Farvernes 

Lysninger variere saaledes, at blaat og violet, som ved stærk Belysning synes mørkere end 

rødt og orange, ved en ringe Lysstyrke opfattes som lysere end disse. Nogen Maaling af 

Lysningsforholdene have de nævnte Forskere ikke foretaget, i al Fald ikke paa en saadan 

Maade og Udstrækning, at vi kunne benytte deres Bestemmelser. Heller ikke Fraunhofers 

bekjendte Maalinger over Lysfordelingen i Spektret,*) i. e. Spektralfarvernes Lysninger, 

kunne her anvendes, fordi Fraunhofer netop ikke har taget Hensyn til den objektive Lys- 

styrkes Indflydelse paa Farvernes Lysninger. Jeg har derfor anset det for hensigtsmæssigt 

at udføre en større Række kvantitative Bestemmelser af disse Forhold. 

Da man ved Undersøgelser over Synligheden af Objekters Farve som oftest vil være 

henvist til at arbejde med Pigmenter, har jeg foretrukket at bestemme disses Lysnings- 

variationer fremfor Spektralfarvernes, hvorved Resultaterne blive direkte anvendelige. Jeg 

benyttede de sex Pigmenter, som almindelig antages i Farvefylde at staa Spektralfarverne 

nærmest, og som desuden med en enkelt Undtagelse kun forekomme i én bestemt Farvetone 

påa Grund af deres faste kemiske Sammensætning, nemlig ren Karmin, Cinnober, Blykromat, 

Zinkkromat, Schweinfurtergrønt og Ultramarinblaat. — Til en Bestemmelse af Pigment- 

farvernes Lysninger aabner der sig nu to Veje. Enten kan man bestemme hver enkelt 

Farves absolute Lysning ved forskjellig Belysning, idet man sammenligner den med en 

hvid Flade, der modtager Lys fra en særlig Lysgiver, saa at Fladens Belysning nøjagtig kan 

maales; saaledes gik Fraunhofer til Værks. Eller man kan ved de forskjellige Belys- 

ninger sammenligne Farverne med en hvid Flade, der belyses af samme Lyskilde som Pig- 

menterne, men hvis Lysning forandres ved en maalelig Mængde sort. I saa Fald faar man 

kun de relative Lysninger, men det er ogsaa alt, hvad man har Brug for. Thi Kontrasten 

af en given Farve mod f. Ex. en sort Grund, er jo kun bestemt derved, om Farven ved en 

vis Belysning synes mer eller mindre lys i Forhold til Grunden, og staar ikke i nogen- 

somhelst Forbindelse med det Lysindtryk, som Farven vil være i Stand til at gjøre ved en 

n-Gange saa stærk Belysning. Da nu tilmed Lysningsforholdene ved de til min Raadighed 

staaende Apparater lode sig bestemme lettere og nøjagtigere end de absolute Lysninger, 

maatte jeg foretrække de første. 

Pigmenterne bleve bragte paa stærke Kartonpapirs Skiver af Cirkelform med 9° 

Diameter. En saadan farvet Skive blev paa et Rotationsapparat befæstet ovenpaa en Kom- 

bination af en sort og en hvid Skive med 18% Diameter. Opgaven var nu den, at finde 

det Antal, 4°, Grader hvidt, som i Forbindelse med 360° = A” sort gav et graat af samme 

1) Pogg. Annal. XCIV, pag. 20. 

2) Uber die Abhångigkeit der Farbenempfindungen von der Lichtstårke. Jena 1877. 

3) Gilberts Ann., Bd. 26. 1817, pag. 297. 

TA 
Vidensk. Selsk. Skr., 6 Række, naturv. og mathem, Afd, I, 11. 
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Lysning som den betragtede Farves. Dette udfortes saaledes, at en Medhjælper indstillede 

den hvide Skive til en Sektor af bestemt Storrelse, og efter at Maskinen var sat i Gang, 

traadte lagttageren til og afgav sit Skjon, om den graa Rand eller det farvede Centralparti 

var lysest. Efter denne Dom varierede Medhjælperen Sektorens Størrelse og noterede denne 

tilligemed lagttagerens Dom. Saaledes fortsattes, indtil det største og det mindste Antal 

Grader hvidt, som endnu forekom lagtlageren af samme Lysning som den forelagte Farve, 

var fundet. Hertil krevedes nesten altid mindst ti Indstillinger men ofte flere, thi da alle 

Indstillinger bleve besørgede af Medhjælperen, og lagttageren altsaa ved Bedømmelsen af 

Lysningsforholdet ikke havde nogensomhelst fremmed Viden men kun sine umiddelbare 

Fornemmelser at holde sig til, gjorde han sig af og til skyldig i Selvmodsigelser. Naar 

f. Ex. en graa Schattering af en vis Sammensætning var vurderet lig Farvens Lysning, saa 

kunde det hænde, at en lidt mørkere blev angivet som «for lys». Et saadant Tilfælde viser 

tydeligt, at Vurderingen ikke er sikker, og lagttagelserne fortsaltes derfor, indtil samtlige 

Udtalelser vare overensstemmende. Disse Forsøg udførtes af tre forskjellige lagttagere med 

de sex nævnte Farver ved sex forskjellige Belysningsgrader. — Belysningen var Dagslys 

paa fuldstændig klare og skyfri Sommerdage. De forskjellige Grader bleve frembragte dels 

ved at anstille Forsøgene paa belejlige Tider af Dagen — da Observationsværelset vendte 

lige mod Syd, varierede Belysningen stærkt i Dagens Løb — og dels ved Nedrulning af 

mørke, tætte Gardiner. Den derved fremkomne Forskjel i Lysstraalernes Indfaldsvinkler 

blev gjort uskadelig ved at maale Belysningen paa selve de roterende Skiver, saa at den 

havde nøjagtig den Størrelse, der krævedes, uanset om Forsøgene anstilledes sent paa Efter- 

middagen ved fuld Vindusaabning eller midt paa Dagen ved stærkt nedrullede Gardiner. 

Enkelthederne ved den fotometriske Methode vil det være for vidtløftigt at gaa ind paa her, 

men jeg tør sige, at der blev naaet al den Nøjagtighed, som der overhovedet kan opnaas 

med noget af de Fotometre, som hidtil har fundet Anvendelse. Som Belysningsenhed har 

jeg sat et Normal-Spermacetlys i 10™ Afstand. 

Beiysningen — 10000. 

IE II. | III. Middel- 

Grenser. | M. | Grænser. | | M. Grænser. | M. LE 
Arte 2 = ROE len NE eal lll ET a ER NIORT E Van SE, u we 

Bar min An cuter 90-10 9 | 80-95 88 90—100 95 93 
CIRE RE cae 130—145 138 | 120—140 130 | 135—145 | 140 | 136 
Blykromat ........ | 285—250 243 || 235—255 245 | 235—245 240 | 242 | | | 
Zinkkromat........ | 290-315 303 | 275—305 290 | 290—315 303 | 298 

Schweinfurtergront . .. | 150—160 155 | 165—180 173 | 150—170 160 | 163 
et eae, à | 75-85 80 | 80—90 85 | 75—90 g | 8 
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Belysningen — 2500. 

Is I. III. Middel- 
| | 5 

Grænser. | M. | Grænser. | M. | Grænser. | M. Vent 

Rene ed: Mn Pan EE RON AT ET | a | m 
Ginnoben re: = geo ce 120—135 | 128 | 120—140 | 130 || 130-155 143 134 

BlyKromat. ou oo | 215—245 230 20-235 | 298 | 220-9235 228 | 229 

Zinkkromau a nr. | 275—300 288 290— 300 295 | 285—305 295 || 292 

Sehweinfurtergrent . .. | 135—155 145 125—160 143 140—170 155 || 148 

Ultramarin’ 2)... 55—75 65 60—75 | 68 55—70 | 63 65 

Belysningen — 490. 

| I. | IL. III. | Middel- 

| Grænser. M. | Grænser. | M. | Grænser. | M. Verdi 
u = bate ID os ail 2 I EE lm — 2 

Karminicee ce cn | 85—95 | 90 | 90-105 98 85—103 | 94 94 

Cinnobens@ 1.8.02 115— 140 128 120—140 | 130 | 110-140 | 125 128 
| 

Blykromiab 2... | 200—225 213 | 215—230 | 228 || 175-195 | 18 207 

Linkkromat . . . .. .. | 310—330 320 | 305—325 | 315 | 310—330 320 | 318 

Schweinfurtergrent. . .. | 140—160 150 | 160—180 170 140—155 148 || 156 

Ultramarin ........ | 70-90 80° | 70-90 80 | 70—90 80 80 
I al NEE I ee Se Ei: Ane MUR - He ls A 

Belysningen — 51. 

ae — — N = 

I. | IL. | III. Middel- 

Grænser. M. | Grænser. M Grænser. M. | Der 

TAN | 55-75 | 65 | os 73 | 70—80 ee ET 
Cinnober EE CL 115—140 | 128 110—130 120 100—110 105 | 117 

Blykromatm gef et: 180— 220 200 180— 215 198 180—190 185 || 194 

Zinkkromat... =... 305—330 318 305—320 313 300—315 308 312 

Schweinfurtergrent . .. 125—140 133 125—140 133 120—135 128 131 

setae We ge 75 78 60—75 | 68 73 Ultramarin 60—90 60—95 
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Belysningen — 1,3 

I. IT. II. Middel- 

Grenser. M Grænser. | M. | Grenser. | M. DEN 

Karinin.… CH Mt. 6 ea G40 8-12 10 10 10 | 40 
Ginnober ........2| 55-65 60 45—60 53 65—75 70 61 

Blykromat]. m. - = 2 | 90-110 100 100—115 108 85—105 95-1 108 

Zinkkromat...... 4 220—240 230 220—240 230 250-265 POSTE 239 

Schweinfurtergrønt . . . 140—160 150 140—160 150 | 170-185 178 159 

Ultramarin ee, 222. 85—105 95 90—100 95 35-9 90 93 

Belysningen — 0,23. 

JE I. III. Middel- 

Grenser M. Grænser. M. Grænser. M. Værdi. 

EEE FEER ae coule St 8 5-10 8 8 
Cinnober he. 0 50—65 58 30—45 38 38—45 42 46 

BISKTOMAIRE RE 110—120 115 100-115 108 90-105 ! 98 107 

Zuokkromat. mes. 245 —265 255 245— 265 255 345-255 250 253 

Schweinfurtergrent .. . 160 —180 170 170—180 175 160—167 164 170 

Ultramazın.. - =. | 2; I 85—95 90 100—110 105 92—100 96 97 

Under Overskrifterne 1, If og III findes Resultaterne af de tre Jagttageres Vurde- 

ringer. Tallene angive i Grader Størrelsen af den hvide Sektor, A°, som i Forbindelse 

med 360°— 4° sort gav et graat af samme Lysning som den paagjældende Farve. | den første 

Sejle er der for hver lagttager givet Sektorens Minimums- og Maximumsverdi, under M 

Middeltallet af Grænseværdierne. Endelig findes under »Middelværdi» angivet Middeltallet 

af M for alle tre Iagttagere. — Forst og fremmest viser nu en Sammenligning af de tre 

lagttageres Grenseverdier, at de individuelle Forskjelle næsten forsvinde ved selve Vurde- 

ringens Usikkerhed. Man lærer heraf, at Individer med normal Farvesans — en saadan 

havde jeg i Forvejen sikret mig hos mine tre Iagttagere — under forskjellige Omstændig- 

heder ville vurdere en Farves Lysning omtrent ens. Denne Sætnings Gyldighed bliver 

endnu sandsynligere ved folgende Betragtning over Talangivelsernes Nojagtighed. Gjennem- 

snitlig var 5° den mindste Tilsætning af hvidt, der gay en mærkelig Forskjel i Lysning, 
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og storre Nojagtighed kan der altsaa ikke paaregnes undtagen ved de meget lave Belys- 

ningsgrader, hvor 3°—4° allerede kunde gjøre en Forskjel. Naar altsaa Grænsen for en 

lagttager er 5° for høj, og den samme Grænse for en anden 5° for lav, bliver en Differens 

paa 10° mulig alene som Observationsfejl, men en storre Forskjel iagttages ogsaa kun 

sjældent for samme Farve ved given Belysning, Heraf følger da, at Middelverdien af alle 

lagttageres Angivelser bliver den sandsynligste Verdi for Farvernes Lysningsforhold. For 

at lette Oversigten over disses Variationer ved de forskjellige Belysningsgrader, bar jeg op- 

tegnet dem grafisk, idet Lysningsforholdet, angivet ved Gradantallet af den hvide Sektor, 

er sat som Ordinat, Belysningen som Abscisse. Men da den stærkeste Belysning er omtrent 

50 000 Gange saa stor som den svageste, har det ikke været muligt at afsætte Abscisserne 

i deres rigtige indbyrdes Forhold, og da dette ogsaa er uden stor Betydning for deres Ved- 

kommende, ere de afsatte som aldeles vilkaarlige Længder. I Fig. 11 ere Variationerne 

viste for gult (Zinkkromat, Z), orangegult (Blykromat, B) og blaat (Ultramarin, U) i Fig. 12 

for grønt (Schweinfurlergrant, S), orangerodt (Cinnober, C) og rødt (Karmin, K). Ser man 

bort fra de smaa Uregelmessigbeder i Kurvernes Forløb, saa vise Figurerne, at grønt og 

blaat blive relativt — i Forhold til hvidt ved samme Belysning — lysere, naar Belysningen 

aftager, alle de andre derimod morkere. Dette stemmer med, hvad der paa forskjellige 

Steder i det foregaaende er angivet som Resultat af andres Undersogelser. Men dernest 

vise vore Kurver, at forst fra Lysstyrken 51 at regne, hvilket svarer til Belysningen inde i 

et mod Nord vendende Verelse ved Middagstid paa en mork, regnfuld Efteraarsdag, begynde 

Lysningsvariationerne at blive fremtrædende. Heraf drager jeg den Slutning, at de for Ob- 

jekters Synlighed fundne Love med stor Tilnærmelse ogsaa ville gjælde for Farveopfattelsen 

ved alle højere Belysningsgrader indtil 10000, som dog noget ner er den største, der 

praktisk kan blive Tale om at undersøge, idet den svarer til Belysningen paa en netop i 

Skygge staaende Gjenstand i et Verelse, hvor Sommersolen ved Middagstid falder ind gjennem 

en stor Vindusaabning. Til experimentalt at prove Rigligheden af denne Slutning har jeg 

imidlertid savnet alle Midler, og maa derfor lade den staa hen som en overmaade sand- 

synlig men dog ubevist Sætning. Selv Auberts pag. 7 angivne Forsogsresultater kunne 

ikke bruges til at prove Gyldigheden, fordi de af ham anvendte Belysningsgrader ere altfor 

smaa. Vel ere disse ikke udtrykte i bekjendte Enheder, men af Auberts Fremstilling !) 

synes dog at kunne sluttes, at hans Maximumsintensitet (25) ikke væsenlig har overskredet 

den laveste Grense (51) for Gyldigheden af de omtalte Love. 

Til en Forklaring af de Forandringer i Farvetone, som Farverne undergaa ved al- 

lagende Synsvinkel, forekommer folgende Betragtning mig at tjene. Da Nethindebilledets 

Lysstyrke ved aftagende Synsvinkel stadig formindskes, naar Vinklen fra Begyndelsen kun 

*) Phys. der Netzhaut, pag. 59 og 130 
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er ringe (jfr. Lig. 13), saa er det at vente, at Farverne ved aftagende Synsvinkel ville vise 

ganske de samme Forandringer i Farvetone, som gjøre sig gjældende, naar Synsvinklen er 

konstant, medens Belysningen synker indtil Umærkelighed. Men en saadan Overensstem- 

melse synes at finde Sted, idet Auberts Angivelser ret vel stemme med Chodins lagt- 

tagelser over Variationerne i Farvetone ved aftagende Belysning.!) Afvigelserne ere i al 

Fald ikke større, end at de kunne forklares derved, at disse Forskere have benyttet for- 

skjellige Pigmenter til deres Undersøgelser. Om det saa end er det karakteristiske Omslag 

fra rosa til gult, saa anfører Chodin en lignende lagttagelse «ved stærkt formindsket 

Belysning”). 

Som allerede tidligere berørt, har det ingenlunde været min Hensigt med denne 

Afhandling at udtømme alle herhen hørende Problemer. Disse rejse sig paa ethvert Punkt 

i em saadan Mangfoldighed, at det har været forbundet med Vanskelighed at isolere et 

enkelt af dem, for ved dets Behandling at give en Forestilling om den praktiske Betydning 

og Anvendelse af Irradiationstheorien. Jeg tror derfor heller ikke at have naaet væsenlig 

andet, end at antyde Muligheden af en exakt Løsning af flere af de fysiologiske — eller 

vel rettere psykofysiske — Problemer, som, forlængst rejste, have maattet hvile i aarevis, 

fordi de ere saa komplicerede, at de ikke kunne løses ad ren experimental Vej. Men det 

er mit Haab, at det skal lykkes mig at gjennemføre en Undersøgelse paa i det mindste 

nogle af disse Punkter. 

') Uber die Abhängigkeit der Farbenempfindung von der Lichtstärke, pag. 6 Il. 

*) Anf. Skrift, pag. 13. 

Sa aaa —_— <— 



Essai d'une explication de l'influence de l'angle visuel sur la perception de la 
lumiére et des couleurs par la vision directe. 

Par 

Alfr. Lehmann. 

ne a montré que langle visuel sous lequel un objet non coloré, clair ou obscur, 

devient invisible dépend en partie de l'intensité de l'illuminalion, en partie du contraste 

entre l'objet et le fond, de sorte que, toutes choses égales d’ailleurs, l'angle visuel est 

d'autant plus petit que l'objet est plus fortement éclairé. D'après MM. Plateau et Aubert, 

il en est de même des couleurs, une couleur donnée sur un fond donné pouvant être 

perçue sous un angle visuel d'autant plus petit que l'éclairage est plus intense. Par contre, 

on n'a jamais trouvé de formule pour le rapport qui lie ces deux variables, les divers 

essais faits dans ce sens ayant donné des résultats divergents. Cet insuccès est dü sans 

doute à la circonstance que l’accommodation de l'œil et d'autres facteurs du même ordre 

compliquent tellement les recherches de ce genre, que des nombres ainsi trouvés on ne 

peut déduire une loi qui embrasse tous les cas. On doit done pouvoir obtenir un meilleur 

résultat en procédant théoriquement, je veux dire en cherchant à calculer la dispersion 

produite sur la rétine par l'irradiation de la lumière. Cela demande tout d'abord une étude 

de l'irradiation. En supposant que la dispersion d'un rayon lumineux se fait suivant un 

cercle, et que l'intensité de la lumière, dans ce cercle, décroit uniformément du centre à 

la circonférence, j'ai constaté par le calcul que les lois établies expérimentalement par 

MM. Plateau, Volkmann et Aubert sont exactes, et que le désaccord qu’elles présen- 

tent n'est qu'apparent. J'ai en effet, pour les objets clairs sur un fond obscur, trouvé les 

lois suivantes: 

1) Pour les objets vus sous un angle visuel d’une grandeur telle que leur image 

idéale, c.-a-d. l'image non irradiee, est plus grande que le diamètre du cercle de dispersion, 

l'accroissement de l'irradialion, pour un œil donné avec une certaine accommodation, est 

FR ; : Z 32 
constant quel que soil l'angle visuel, aussi longtemps que le rapport ; entre l'éclat du fond 

et celui de l’objet est constant. 

2) Si le rapport — décroit, soit que à croisse tandis que @ est constant, ou que 
i 

a décroisse tandis que i est constant, l'accroissement de Virradiation augmente, et le 

. a MU: 
contraire a lieu si —- croit. 

ı 
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3) Pour les objets vus sous un angle visuel dune petitesse telle que l'étendue 

linéaire de leur image idéale est plus petite que le diametre du cercle de dispersion, 

> . a «ge [74 

l'accroissement de l'irradiation, en supposant le rapport — constant, augmente avec les 
2 

valeurs décroissantes de l’angle visuel, de manière que la grandeur apparente de l’objet 

reste constante. 

Si maintenant on adopte l'hypothèse, en soi assez vraisemblable , émise par 

M. Aubert, qu'un objet cesse d'être visible lorsque la quantité de lumière dispersée dans 

l'image apparente tombe au-dessous d'un certain minimum, on pourra, à l'aide des lois de 

l'irradiation, calculer une formule qui exprime le rapport entre l'intensité de l'illumination 

et langle visuel minimum sous lequel un objet présentant avec le fond un certain contraste 

peut encore être vu. En remplaçant l'angle visuel et l'intensité de l'illumination respective- 

ment par les distances de l'œil et du luminaire à l'objet, on trouve que la formule de 

M. Ricco: sa—s,a,, où s el s, sont les distances de l'œil et a, a, celles du luminaire, 

est exacte pour les grandes distances. Elle cesse d'être applicable pour les petites valeurs 

de s et de s,, mais on trouve alors: 

$,a2(s,—4es) = s?a*(1—4e), 

où les lettres ont la même signification que ci-dessus, et c est une constante déterminée 

par la formule: 

où a, a, et s,s, doivent être déterminés par l'expérience en cherchant les valeurs de s,s, 

qui correspondent à des valeurs données de a et de a,. 

J'ai vérifié expérimentalement l'exactitude de ces formules. Il est en même temps 

très probable qu'elles doivent pouvoir servir pour la perception des couleurs, lorsque l'illu- 

mination n'est ni trop forte ni trop faible, et ces limites ont été trouvées. 
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